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ALPHABETISCH REGISTER 1942 
Het curslef gedrukte moet gezocht worden In het delll BESLUITEN 

gedrukt op gee! pa11ler. 

Abolltle en gratle. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. arlt. 1, 

lid 2; 14h; Verord. v. 6 Jan. 1941 betr. de 
abolitie en de gratie, art. 3.) - Weliswaar 
is in art. 3 der verordening van den Rijks
commissaris voor het bezette gebied be
treffende de uitoefening van het recht van 
abolitie en van gratie van 6 Jan. 1941 onder 
meer bepaald, dat art. 14h en 14k Sr. bui
ten toepassing zullen blijven, doch met het 
oog op de strekking dier verordening is dui
delijk, dat zulks niet geldt t . a. v. veroor
deelingen als in art. 14a lid 1 en lid 2 Sr. 
bedoeld, welke v66r de inwerkingtreding 
der verordening zijn uitgesproken. - Het 
beroep door den Politierechter gedaan op 
art. 1 lid 2 Sr. gaat niet op, aangezien ge
noemd artikel al/een betrekking heeU op 
de beantwoording van de vraag of het be
wezen verklaarde feit strafbaar is en zoo 
ja, op grond van welke strafbepaling straf 
moet worden opge/egd en geenszins op de 
last tot tenuitvoerlegging van een reeds 
door den Rechter gewttzen vonnis, houden
de eene voorwaardelijke veroordeeling. 

18 Mei . 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 

14B; Verord. Rijkscomm. betr. abolitie en 
gratie, 2-1941, art. 3.) - Art. 14a, 4de lid 
Sr. schiep voor het geval van v eroordee
ling tot gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar met toepassing van het eerste lid 
van dit artikel, dus ingeval die straf geheel 
voorwaardelijk wordt opgelegd, de moge
Jijkheid voor den rechter t evens geldboete 
op te leggen; genoemd art. 14a moet 
evenwel ingevolge art. 3 van de Verorde
ning No. 2-1941 betreffende de abolitie en 
de gratie buiten tocpassing blijven en dus 
is voormelde mogelijkheid voor den Rech
ter niet /anger aanwezig. 21 December. 

Admlnlstratlef recbt. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsehe Za
ken, B .Z. no. 3 V, tot wijziging van de 
zesde besehikking ter uitvoering van de 
aehtste Veerordening van den Rijkseom
missaris voor het bezette Nederlandsehe 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratief gebied (aanpassing van 
wettelijke voorsehriften, welker uitvoering 
aan het Departement van Binnenlandsehe 
Zaken is @pgedragen). 

Aanv. Stet. 22. 30 Januari. Blz. II. 

- Besehikking van den Seeretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsehe 
Zaken, B.Z. Nr. 1 B.B., tot wijziging en 
aanvulling van de Eerste besehikking ter 
uitvoering van de Aehtste Verordening van 
den Rijkseommissaris voor het be2ette Ne
derlandsehe gebied betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefreehtelijk ge
bied (aanpassing van de Gemeentewet). 

Aanv. Stet. 98. 19 Mei. Blz. 54. 
- Besehikking van den Seeretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Seheepvaart, no. 29062 J .Z., Diree
tie van Handel en Nijverheid, ter uitvoe
ring van de Aehtste Verordening van den 
Rijkseommissaris voor het bezette N.eder
landsehe gebied betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefreehtelijk ge
bied (aanpassing van de wettelijke voor
sehriften, waarin de uitvoering aan het De
partement van Handel, Nijverheid en 
Seheepv art is opgedragen). 

Aanv. Stet. 104. 2, Juni. Biz. 65. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsehe Za
ken, B.Z. No. 6 A.Z., tot aanvulling van de 
zesde besehikking ter uitvoering van de 
Aehtste Verordening van den Rijkseommis_ 
saris voor het bezette Nederlandsehe ge
bied betreffende bijzondere maatregelen op 
administratiefreehtelijk gebied (aanpas
sing van wettelijke voorsehriften, welker 
uitvoering aan het Departement van Bin
nenlandsehe Zaken opgedragen is. 

Aanv. Stet. 108. 3 Juni. Biz. 65. 
-Besehikking van den Seeretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visseherij, No. 8453, Afdeeling X, Direetie 
van den Landbouw, ter uitvoering van de 
Aehtste Verordeningvan den Rijkseommis
saris voor het• bezette Nederlandsehe ge
bied betreffende bijzondere maatregelen 
op adminjstratiefreehtelijk gebied (aan
passing van de wettelijke voorsehriften, 
waarvan de uitvoering aan het Departe
ment van Landbouw en Visseherij is opge-
dragen). · 

Aanv. Stet. II8. 22 Juni. Blz. 70 
Ad vertentlebeslult. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Volksvoorliehting en 
Kunsten betreffende het plaatsen van ad
vertenties in nieuwsbladen en tijdsehriften. 

Aanv. Stet. 129. 24 Juni. Biz. 75· 
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Amateur dans- en amusementlorkestenbesl. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Volksvoorlichting 
en Kunsten betreffende amateur dans- en 
amusementsorkesten (Amateur clans- en 
amusementsorkestenbesluit 1942) . 
Aanv. Stet. 215. 3 November. Biz. 189. 

Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 1; 
Wachtgeldbesluit art. 1, eerste lid; Ar
beidsbemiddefingswet 1930 art. 20; Veror
deningenblad voor het,.bezette Nederland
sche gebied 194z Stuk 33 No. z52, betref
fende bijzondere maat,egelen op admi
nistratief rechterlijk gebied art. 3. ) - Te
recht heeft de burgemeester, waarnemende 
de taak van het gemeentelijke Scheidsge
recht, uitspraak gedaan op een beroep, bij 
dat gerecht ingesteld tegen een besluit van 
Burgemeester en Wethouders. - lndertijd 
heeft de gemeenteraad klager benoemd tdt 
directeur van den gemeentelijken dienst 
der werkloosheidsverzekering en arbeids
bemiddeling, tevens directeur der Districts.. 
arbeidsbeurs". Het woord ,,tevens" mqet 
in dit verband worden verstaan als ,,bene
vens tot." Ook in deze laatste functie was 
klager ambtenaar in dienst der gemeente, 
niet van het Rijk. - Uit de feitelijkheid 
v.an de opheffing der Districtsarbeidsbeurs 
per 1 Mei 1941 en het beta/en van de di
recteurstoelage tot dezen datum'wordt aan
genomen, dat k/ager met ingang van dezen 
datum uit deze iunctie eervol is ontslagen 
wegens opheiiing der betrekking. - · De 
weigedng wachtgeld toe te kennen .op de
zen grond, · dat k!ager niet ontslagen is, 
berust dus niet op goeden grond; verstaan 
wordt, dat hij recht heeit op wachtgeld. 

. 5 lv1aart. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (Gemeentewet art. 127; Ambte
narenwet 1929 art. 125.) - Een gemeente
ontvanger, di'e is geschorst en dus buiten 
het geval van ongesteldheid moet worden 
vervangen in zijn bediening, heeft geen 
recht op salaris gedurende de periode, 
waarover zijn vervanger aanspraak op de 
jaarwedde kan maken krachtens het derde 
lid van art. 127 der Gemeente;vet. -Een 
bepaling in het gemeentelijke ambtenaren
reg/ement waaraan we! recht op bezoldi
ging gedurende bedoeld tijdvak zou kun
nen worden ontleend, zou als strijdig met 
de wet, niet verbindend zijn. 12 Maart. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58.) -
Geep onevenredigheid. In tegenstelling ,tot 
den eersten rechter acht de C. R. v . B . de 
straf van 2 uren strafdienst op 2 dagen voor 
een agent van politie niet onevenredig aan 
diens gebruik van een minder gepaste uit
drukking tijdens straatdienst, Elke agent 
van politie behoort zich, vooral bij de uit
oefening van den straatdienst, correct en 
waardig te gedragen. Het door· den -Hoofd
commissaris van Poli"tie aangevoerde mo
tiei voor deze stral, ( toenerr.ing der crimi
naliteit en gevaar voor demoralisatie onder 

de huidige tijdsomstandigheden) wordt 
uitdrukkelijk verworpen. 2 April. 

- Uitspraak van den Centraien Raad van 
Beroep. (Lager-Onderwijswet 1920 art. 51; 
Ambtenarenwet 1929 art. 24.) - Een op 
wachtgeld gestelde onderwijzer, wiens 
wachtgeld word_t vervallen verklaard op 
grond van het 4e lid van art. 51 der Lager
Onderwijswet 1920, heeft het recht van 
beroep op den ambtenarenrechier. - Bij 
benoeming van een op wachtgeld gestelden 
onderwijzer tot onderwijzer bij het open
baar lager onderwijs op een salaris, dat 
tenrninste aan de vroetere jaarwedde ge
Jijk is, vervalt het wachtgeld en we/ krach
tens het enkele feit der benoeming op 
grond van art. 51, lid 4, der L.O.wet 1920. 
Art. 51, lid 6, kan in zulk een geval geen 
toepassing vinden. De L.O.wet onder
scheidt het benoemd worden tot betrek
kingen van het aanvaarden daarvan. 

23 April. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 artt. 60, 3e 
lid en 58, -1e li'd.) - Overschrijding van 
den beroepstermijn bij het gemeentelijk 
scheidsgerecht Jeidt ingevolge gemeente
Jijke verordening niet tot niet-ontvanke
lijkverklaring, i'ndien de overschrijding is 
te wijten aan bijzondere, den ambtenaar ' 
niet toe te rekenen omstandigheden. Be
grijpelijke onzelterheid van den ambtenaar 
omtrent de !uiste strekking eener uitspraak 
van dat scheidsgerecht wordt tot zulke bij
zondere omstandigheden gerekend. - De 
weigering een punctie te ondergaan ten be
hoeve van een geneeskundig onderzoek Je
vert grond op de uitbetaling van het salaris 
des ambtenaars te schorsen. 7 Mei. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 24.) -
Tegen een ingetrokken besluit staat geen 
beroep open. Ook hangende het beroep kan 
een besluit worden ingetrokken. In casu is 
het bestreden besluit in{Jetrokken, ook al 
zou de intrekkingsbeschikking door een 
niet meer bevoegd orgaan zijn genomen; 
de gemachtigde van het bevoegde orgaan 
heeft nu eenmaal zonder voorbehoud ter 
terechtzitting mededeeling van de intrek
king gedaan. He,t beroep moet fhans niet 
ongegrond, doch niet-ontvankelijk worden 
verklaard. 21 Mei . 

...:.... Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58 lid 1; 
Wet Reserve-personeel Jandmacht 1905 
art. 36.) - Het verzoek om ontslag als re
serve-kapitein der genie is subsidiair en 
,,vi coactus" gedaan. Het daarop gegeven 
ontslag kan we/ a/s op eigen verzoek ver
Jeend worden beschouwd. - Verkeerd ge
bruik van bevoegdheid heeft niet p/aats 
gehad, nu niet is beoogd in strijd met 
rechtvaardi-/1heid, billijkheid of Jegerbelang 
te handelen. 28 Mei. 

- Uitspraak van defl Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 arH. 3 en 
60.) - Bij de opheiiing van het gemeente
lijke scheidsgerechtontbrak eef! overgangs
bepaling aangaand':' de nog aanhangige be-
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roepen. In eersten aanleg bevoegd tot be
handeling vat) het beroep, dat de belang
hebbende ambtenaar toen op den ambte
narenrechter deed, was het Ambtenaren
gerecht. Daarop is niet binnen de 30 dagen 
van art. 60 - welke termijn is gaan loopen 
op den dag na het nemen van het aange
vallen besluit, niet van het besluit tot op
heffing van het scheidsgerecht - een be
roep gedaan. Het gerecht heeft beslist, dat 
de overschrijding niet ingevolge lid 3 van 
art. 60 voor gedekt kan worden gehouden. 
Terecht verklaarde het gerecht het beroep 
niet-ontvankelijk, 28 Mei. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 19:29 art. 58, re 
en 2e lid, art. 60.) - Aan den, beroepster
mijn van art. 60 kan een anders luidende 
mededeeling van het administratieve or
gaan in het aangevallen besluit niets ver
anderen. - Het beroep op detournement 
de pouvoir van het administratief orgaan 
tegen een lid der N. S. B . wordt verworpen. 
Geen onevenredigheid tusschen het heh~ 
hen eener schuld ( reeds meermalen gestraft 
zijnde) en de strai van teru!Jzetting in rang. 

18 ]uni. 
- Uitspraak van de11 Centralen Raad van 

Beroep. (Pensioenwet 1922 art. 36; Amb
tenarer'lwet 1929 art. 47.) - Ingevolge het 
bepaalde bij art. 36, 4e lid, der Pensioen
wet 1922 is het geoorloofd ook over reeds 
verstreken jaren a/snog op den ambtenaar 
pensioensbijdragen te verhalen. Daarin 
mag niet gezien worden een ( ontoelaat
bare) ongunstige wijziging in de salariee
ring over een reeds verstreken periode. -
Ambtshalve beslist de C. R. v . B. even
wel, dat het verhaal tot een te hoog be
d rag heeft plaats gehad en stelt dit college 
krachtens art. 47 der Ambtenarenwet 1929 
het juiste bedrag vast. 18 ]uni. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenahmwet 1929 art. 58 2e 

lid; Alg. Rijksambtenarenreglem ent art. 
Bo.) - Onevenredigheid tusschen de op
ge/egde straf ( terugzetting van hoofdbe
steller P.T.T. in den rang van kantoor
knecht) en het gep/eegde plichtsverzuim 
( misleiding van de commissie van onder
zoek); een emstige schriftelijke berisping 
ware meer op haar plaats. - Niet als 
plichtsverzuim van den ambtenaar P.T.T. 
aangemerkt; diens slordige en onverant
wod{delijk beheer als penningmeester der 
onder/i'nge inkoopvereeniging van het 
P.T.T.-personee/, en evenmin diens groot
spraak tegenover medebestuurders en le
den dezer vereeniging. 15 October. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 artt. 47 en 
58, 1e lid.) - Strijd met a/gemeen verbin
dend voorschrift, daar het aangevochten 
besluit tot op/egging van straf is genomen, 
zonder dat de betrokkene in de ge/egenheid 
is gesteld daartegen zijn bezwaren in te 
dienen en zich daarbij door of vanwege zijn 
vakvereeniging te doen bijstaan. Het -ont
slagbesluit is mitsdien nietig. - De aan
spraak van den betrokken ambtenaar op 

zijn wedde blijit, door de nietigverklaring 
van het ontslagbesluit,zonderonderbreking 
voortbestaan, zoodat er geen grond is hem 
een schadeloosstelling toe te kennen. 

29 October. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep, ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, 1e 
lid.) - Weigering van vergoeding voor de 
in de perioden 1 Januari 1940- 1 Novem
ber 1941 verrichte nachtdiensten in den 
z.g. reservedienst bij de gemeentetram. 
Geen strijd met algemeen verbindend 
voorschrift, omdat de gemeente/ijke ver
ordening - voor zoover hier van belang 
- alleen vergoeding kent bij vervanging 
van een bepaalden ambtenaar en bij werk 
buiten de bij den dienstrooster vastgestel
de diensturen. In de gegeven omstandig-. 
heden waren die beide gevallen niet aan
wezig. 3 December. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep, ( Ambtenarenwet 1929 artt. 1, 48, 
58, 1e li'd; Wet betreffende bescherming 
tegen luchtaanvallen art. 1.) - Het hoofd 
van den luchtbeschermingsdienst voor een 
of meer gemeenten is ambtenaar in den 
zin der Ambtenarenwet 1929. - Bij het 
aangevochten b~sluit is een derge/ijke 
ambtenaar ontheven van zijn functie. Als 
dit besluit bedoeld is als een strafbesluit 
- wat de C. R . v. B., gesteld voor een 
keuze uit tegenstrijdige verklaringen, we/ 
wi/ aannemen - , strijdt het met de ge
meentelijke bepa/ing, die naast niet ter 
zake dienende str9ffen s/echts ke"nt ,,onge
vraagd eervo/ ontslag" en ,,niet eervo/ ont
slag". Het besluit is 'trouwens ook niet met 
redenen omkleed, gelijk de gemeentelijke 
verordening toch voorschrijit voor (#in 

strafbesluit. - Ten overvloede onderzoekt 
de C. R. v. B., of het besluit, 'niet opgevat 
als een straibesluit, gehandhaafd kan war
den. Als besluit tot ontslag wegens on!Je
schiktheid moet het eveneens nietig war
den verklaard, daar van ongeschiktheid 
geenszins is gebleken. - Daar i'nmiddels 
een ander is benoemd in de functie van 
hoofd van den Juchtbeschermingsdienst en 
er niet meer dan een hoofd mag zijn, moet 
de nietigheid van het besluit gedekt wor
den verklaard onder toekenning van f 300 

schadevergoeding. 3 December. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. (Ambtenarenwet 1929 art. 58, 1e 
lid.) - De directeur der gemeentebedrij
ven te B. is geschorst met geheele inhou
ding zijner bezoldiging. De . burgemeester 
is bevoegd een ambtenaar te schorsen, a/s 
naar zijn oordeel de schorsing wordt ge
vorderd door het belaiig van den dienst. 
Deze bevoegdheid bestaat niet om te wor
den gebruikt in eet1 geval, waarin de bur
gemeester, bevoegd te ontslaan en gronden 
voor onts/ag aanwezig achtend, tot het ge
ven van ontslag niet overgaat, zonder voor 
dit nalaten eenige gegronde reden te heb-
ben. - Het schorsingsbesluit vvordt dus 
nietig verklaard wegens misbruik van be
voegdheid. 3 December. 
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Arbeld. 
- Derde Uitvoeringsbesluit van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken ingevolge de Verordening 
No. 8/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betref
fende het beperken van werk. 

S. S .801. 20 Februari. Biz. 36. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Sociale Zaken en 
van Justitie betreffende de aanstelling en 
tewerkstelling van werknemers. 

S. S.803. 14 Maart. Biz. 38. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Eerste 
Uitv.besluit Secr.-Gen. v. Sociale Zaken 
ingev. Verord. 8/1940, (Verord.blad stuk 
3) § z.) - ·De verbodsbepaling luidt: ,,Het 
is den /eiders van ondernemingen oi hun 
plaatsvervangers verboden werknemers te 
onts/aan, tenzij art. 1639p B. W. toepasse
Jijk is-" Derha/ve is het vereischt, zal het 
ontslag .van een werknemer volgens de_ze 
bepa/ing straibaar zijn, dat het onts!ag met 
gegeven is op grond van een der drtngende 
redenen, bedoeld in art. 1639p B . W. Dit 
element komt niet voor in de bewezen ver
klaarde telastlegging. Ontslag van rechts
vervolging. 23 Maart. 

- Arrest- van den Hoogen Raad. (Eerste 
Uitv.besluit Secr.-Gen. v. Soc. Zaken in
gevolge Verordening beperken van werk 
§ 2.) - De opvatting, dat onder d= ter
mijn van Ho dagen, bedoeld in de be
schikkin~ van den Dir-Gen. van den ~r
beid de dato 21 Mei 1941 No. 19964 moet 
warden verstaan ,,het tijdsverloop van 110 

dagen, dat de dienstbetrekking heeit ge
duurd" is niet overeen te brengen met de 
woorden waarin voormelde algemeene ver
gunning is vervat, nu deze inhoudt dat on
der werknemers in tijdelijken dienst war
den verstaan werknemers, die'op niet meer 
dan 110 dagen in de aangewezen zes maan
den bij den /eider van het bedriji zijn werk
zaam geweest, zulks in tegensteJiing met 
de beschikking van 17 Dec. 1941 volgens_ 
welke onder werknemers in tijdelijken 
dienst warden verstaan ,,zij, wier dienst
betrekking korter heeit geduurd dan drie 
maanden, en zij, wier achtereenvolgende 
dienstbetrekkingen bij denzeliden werk
gever in de zes aan het ontslag onmiddel
Iijk vooraigaande maanden te zamen kor
ter hebben geduurd dan 90 dagen. ( Anders 
Adv.-Gen. Wijnveldt). -Adv.-Gen. Wijn
veldt: De mogelijkheid v an tweeerlei uit
Iegging van verbodsbepalingen heft de 
schuld van den overtreder niet op. 18 Mei. 

- Vierde -Uitvoeringsbesluit van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, No. 1295, Afd. Arbeid I, in
gevolge de Verordening No. 8/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied betreffende ·het beperken 
van werk. 

Aanv. Stet. n5. 12 Juni. Biz. 69. 

Arbeldsdlenst. 
- Besluit van den waarnemend Secretaris

Generaal van het Departement van Alge
meene Zaken betreffende den Arbeids
dienstplicht (Arbeidsdienstplichtbesluit). 

Aanv. Stet. 64. 1 April. Biz. 25. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Algemeene Zaken 
betreffende wijziging van het Arbeids
dienstplichtbesluit. 
Aanv. Stet. 185. 19 September. Biz. 141. 

Arbeldsovereenkomsten. 
- Besluit van d e n Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende het van kracht blijven van col
lectieve arbeidsovereenkomsten. 

S. S .805. 29 April. Biz. 38. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Binnenlandsche Zaken, No. n3, Afd. Do
meinen, No. n8/R ., Afd. Ambtenaarsza
k en, betreffende het niet toepasselijk ver
klaren van Hoofdstuk III van het Arbeids
overeenkomstenbesluit op personeel, werk
zaam bij de Staatslandbouwbedrijven in de 
Wieringermeer. 
Aanv. Stet. 1943 no. 6. 16 Oct. Biz. 183. 

Armen wet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40.) - Daar het bur
gerlijk armbestuur te W. door het verstrek
ken aan den armlastige van verhuiskosten 
invloed op diens komst te G. heelt uit~e
oeiend, hebben Ged. Staten terecht aan 
art. 40 toepassing ge,Qeven. Een vage toe
zegging van een werkgever, dat hij den 
armlastige tijdelijk zou kunnen gebruiken, 
indien het een druk seizoen zou worden, 
vermag de medewerking tot verhuizing van 
het gezin, waardoor de gemeente G. met 
het risico der armlastigheid van dit gezin 
werd belast, niet te rechtvaardigen. 

27 Februari. 
- Beslu,t van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Armenwet art. 39.) - Wei was pa
tiente, toen zij als dienstbode haar intrek 
nam in een sanatorium te Z. geestelijk niet 
als geheel volwaardig aan te merken, doch 
zij was toen tot het vestigen van een hoofd
verblijf in staat. Haar verbliji in het sana
torium droeg, al werden de voorwaarden 
daarvoor geheel buiten haar om geregeld, 
niet een zoo afhanke]ijk karakter, dat uit 
dien hoofde de band met de vorige woon- ' 
plaats zou mogen geacht worden niettegen
staande haar vertrek uit die gemeente in 
stand te zijn gebleven. Derhalve moet de 
gemeente Z. als woonp/aats in den zi'n van 
art. 39 worden aangemerkt. 4 Maart. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 35 j 0

• art. 34.) - De 
omstandigheid, dat de vestiging van een 
arts ter p/aatse eene herindeeling van de 
kringen, waarin de gemeente met betrek
king tat de geneeskundige armenverzor- 1 
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ging is verdeeld, en de benoeming van een 
nieuwen gemeente-geneeskundige zou kun
nen rechtvaardigen, is niet voldoende om 
deze reorganisatie thans goed te keuren, 
nu niet is gebleken van eenige klachten 
van de zijde van hen, die voor de armen
praktijk in aanmerking komen over de ver
zorging van deze praktijk op de tot dusver 
bestaande wijze, •terwijl het in ieder geval 
raadzaam is om, a.lvorens tot de aanstel
ling van een nieuwen arts voor de armen
praktijk over te gaan, af te wachten of niet 
na de invoering van het Ziekenfondsenbe
sluit het meerendeel der bevolking bij een 
ziekenionds zal warden ingeschreven, 
waardoor de geneeskundige armenverzor
ging ten zeerste aan beteekenis zou verlie
zen. 21 Maart. 

- Arrest ·van den Hoogen Raad. (B. W. art. 
384b; Armenwet att. 66.) - Ook eene re
geling, waarbij is overeengekomen, dat de 
eene partij aan de andere geen uitkeering 
behoef.t te doen, kan, ingevolge het laatste 
lid van art. 384b B . W. door den rechter 
warden gewijzigd. De stelling, dat eene 
tusschan partijen getroffen regeling als 
recht geldt, zoolang -deze niet op de wijze 
als aangegeven in de artt. 828a e. v. Rv. is 
gewijzigd, kan den verzoeker niet baten, 
reeds hierom niet, omdat het ook den rech
ter, die oordeelt krachtens de desbetref
lende bepalingen van de Armenwet vrij
staat met gewijzigde omstandigheden reke
ning te houden. - Adv.-Gen. Wijnveldt: 
De Kantonrechter is, bij de beoordeeling 
van de mogelijkheid van uitkeeringen aan 
tusschen den onderhoudsplichtige en den 
ondersteunde bestaande regelingen of af
spraken niet gebonden. De mogelijkheid 
van wijziging, waarover art. 384b B. W. 
spreekt, kan dus buiten beschouwing blij
ven. 26 Maart. 

- Besluit van den Secretaris-GeneraaJ van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 39.) - Daar patiente 
de gemeente A., waar zij reeds v66r het 
aangaan van de dienstbetrekking als in
wonende dienstbode haar woonpJaats had 
gevestigd, ook na het eindigen daarvan niet 
heeft verlaten v66rdat zij krachtens rech'°' 
terlijke machtiging werd overgebracht naar 
een krankzinnigengesticht, moet zij geacht 
warden tot dat tijdstip haar woonpJaats te 
A. te hebben behouden. 7 Mei. 

- BesJuit .van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 39.) - De omstandig
heid dat de armJastige door eenarmbestuur 
te R. in de gemeent,;; D. werd uitbesteed, 
brengt ni_et met zich, dat de band met R. 
werd verbroken, te minder, nu zuJks pJaats 
vond met geldelijken steun der gemeente 
R. Er kan niet gezegd warden dat de arm
Jastige, die te dezen aanzien geheel alhan
kelijk was van genoemd armbestuur en 
van de gemeente R. het voornemen heeft 
gehad, te D. zijn hoofdverblijf te vestigen. 
Toen zo jaar na de uitbesteding de arm
lastige moest warden overgebracht naar de 

,,aangewezen aldeeling" van een krankzin
nigengesticht, had hij derhalve zijn hoofd
verblijf nog in de gemeente R. op het tijd: 
stip, dat de in art. 39 lid 4 bedoelde ver
kJaring door den deskundige werd afge
geven. 8 Mei. 

- BesJuit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Arznenwet art. 40.) - Betrokkene, 
die te A. woonde en tijdelijk in H. logeerde, 
wordt daar door een ongevaJ getroflen, dat 
weJ verpleging in een ziekeninrichting 
noodzakelijk maakte, maar niet van dien 
aard was, dat omzichtig vervoer naar A. 
niet verantwoord zou zijn. Door be1rok
kene op haar verzoek in de gelegenheid te 
stellen per ziekenauto naar A. terug te kee
ren, heeft de gemeente H. zich niet schul
dig gemaakt aan een gedraging, strijdig 
met de Armenwet of onbehoorlijk tegen
over den dienst te A. of de betrokkene zelf. 
Voor toepassing van art. 40 is derhalve 
geen aanleiding. 21 Mei. 

- BesJuit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 39.) - Onder de in 
dit art. bedoelde rechterJijke machtiging 
kan redelijkerwijze niet anders warden ver
staan dan de laatste rechterJijke machti
ging, welke tot de opneming van den pa
tient aanleiding heeft gegeven. Daarbij is 
het onverschillig, om welke reden aan den 
patient uit het gesticht, waarin hij krach
tens een vroeger aangevraagde rechterJijke 
machtiging was opgenomen, ontslag is ver
Jeend. (In casu was patient als niet hersteld 
ontsJagen uit een gesticht in Ned. lndie bij 
repatrieering naar Nederland en krachtens 
nieuwe rechterlijke machtiging hier te Jan
de in een gesticht opgenomen). 27 Mei. 

- BesJuit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40.) - Wei heeft 
het burgerlijk armbestuur van 0. door het 
treffen van een regeling, krachtens welke 
de armlastige_ tijdens haar tijdelijk verblijl 
bij hare moeder te H. de ondersteuning 
van dat armbestuur zou blijven genieten, 
aJsmede door het laten overbrengen van 
haar inboedel naar H. in zekeren zin me
degewerkt tot hare vestiging in die ge
meente, doch dit armbestuur heeft, door 
het openstellen voor ...de armlastige van de 
mogelijkheid, tijdens de ziekte van haar 
echtgenoot tijdelijk bij hare moeder te H. 
in te trekken, gehandeld in den geest eener 
goede armenverzorging. Bovendien Jag het 
voor de hand, toen de armlastige geen 
waning meer kon vinden in de gemeente 
0. en haar inboedel daar bezwaarlijk kon 
blijven, die naar H., waar zij bij haar moe
der verbJeef, over te brengen, terwijl niet 
is komen vast te staan, dat a/reeds op dat 
tijdstip redelijkerwijze was te verwachten, 
dat zij te H. zou blijven wonen. Een geval 
als bJJdoeld in art. 40 doet zich derhaJve 
hier niet voor. • 10 Juli. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( A rmenwet art. 39bis.) - We/ be-
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hoort art. 39bis slechts te worden toege
past, ingeval van de_,Ppneming van den 
arme in de ziekeninrichting of de verple
ging geschiedt op kosten der gemeente of 
van een burgerlijke instelling, dcch daar
aan wordt geen afbreuk gedaan door de 
omstandigheid, dat op eerie vereeniging 
voor ziekenhuisverpleg,ing, bij welke de pa
tient verzekerd was, een dee/ der kosten 
van verpleging door de burgerlijke instel
ling is kunnen worden verhaald. 16 Juli. 

- Bes/uit van den Secretaris-Generaa/ van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40.) - Nu op grond 
van de overgelegde g,eneeskundige verk/a
ring moet warden aangenomen, dat de 
armlastige ten[Jevolg,e van zijn kwaal naar 
a-lie waarschijn!ijkheid in de g,emeente, 
waarheen hij was ,,afg,eschoven" niet in 
staat zal zijn om door werken in het on
derhoud van zijn g,ezin te vocrzien·, bestaat 
er _aan/eiding den aanvankelijk op een jaar 
vastgestelden termijn, gedurende we/ken 
de kosten van ondersteuning voor rekening 
der afschuiveride gemeente zijn gebracht, 
te verlengen tot vijf jaar. 29 Juli. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40.) - Wel kan een 
armbestuur, door te bevorderen het huis
vesten van een arm/astig gezin in een 
woonschip, waarmee dat gezin zich op ge
makkelijke wijze in een andere gemeente 
kan vestig,en, onder bepaalde omstandig
heden -van afschuiving worden beticht, 
doch mi niet is aangetoond, dat bij dat 
armbestuur het oogmerk zou hebben voor
gezetet). zich van dat gezin te ontslaan, ter
wij/ evenmin genoegzaam aannemelijk is 
g,emaakt, dat het armbestuur redelijker
wijze had moefen voorzien, dat zijn han
delwijze het vertrek van het gezin naar een 
andere gemeente zou teng,evo/ge hebben, 

• kan art. 40 in dezen geen toepassing vin-
den. 6 Augustus. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (.4rmenwet art. 40.) - Voor toepas
sing van art. 40 bestaat aanleiding, nu de 
dienst voor sociale zaken te H. op verzoek 
van de betrokken weduwe een bedrag voor 
verhuiskosten heeft verstrekt, en deze 
dienst kon weten, dat door het bevorderen 
der verhuizing de last van verp/e[Jing van 
een minderjarig kind in een blindeninrich
ting, welke tot dusver voor rekening van . 
de gemeente H. was gekomen, voortaan 
op de gemeente A. zou komen te rusfen. 
Op de verklaring van de reeds te A. wo-

, nende kinderen der weduwe, dat zij zouden 
zorgen, dat hare moeder in die gemeente 
niet armlastig zou warden, kan door den 
dienst te H. geen beroep warden gedaan, 
aangezien deze niet mede omvat de toe
zegging, voor de beta/ing van bedoelde 
verplegingskosten zorg te zullen dragen. 

· 17 Augustus. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 39.) - De omstan-

digheid, dat patiente slechts de hoogst
noodzakelijke kleeding naar G. heeft n,ee
genon,en en haar overige kleeren bij haar 
ouders te A., bij wie zij inwoonde, heeft 
achtergelaten, doet vermoeden, dat zij den 
band n,et de gemeente A., waar zij ook in 
het bevolkingsregister is ingeschreven ge
bleven, niet heeft willen verbreken. Die 
gemeente wordt derhalve aangewezen als 
woonp/aats in den zin van art. 39. 

5 September. 
- Besluit van den,Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet ar-t. 39.) - Aan het feit, 
dat de echtgenoot van patiente die zelf fe 
A. achterbleef, voordat de deskundige-ver
klaring, bedoe/d in het 4e lid, werd afge
geven zijn hoofdverblijf van A. naar B. 
hceft overgebracht, kan ni·et afdoen, dat 
tijdens zijn verblijf te Z., vanwaar hij later 
weer naar A. terug,keerde, de waning te A. 
is aangehouden. De gemeente Z . moet der
halve ingevolge art. 78 B. W. als woon
plaats der patiente tijdens het afg,even der 
verklaring,,r,orden aangemerkt. - Nu zoo
danig,e verklaring is afgegeven, is het tijd
stip dezer verklaring beslissend, daarge
laten of de onderwerpe/ijke verp/eging een 
voortzetting zou zijn van het ziektegeval, 
waarvoor patiente tevoren moest warden 
verp/eegd. 9 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 39bis j 0

• art. 30.) -
De betrokken arm/astige had bij zijn op
neming in het ziekenhuis te Z. zijn hoofd
verblijf ( meer duurzaam verblijf) te 0., 
waar hij als oude van dag,en in eene in
richting werd verpleegd. Ten onrechte 
meent het bestuur van maatsch. hu/pbe
toon te 0. uit art. 30 2e lid te mogen af!ei
den, dat voor de toepassing van art. 39bis 
in dit geval als hoofdverblijf ( meer dul!lr

..zaam verblijf) van den armlastige bij zijn 
oppeming in het ziekenhuis te Z, is aan te 
merken het hoofdverblijf, dat hij had toen 
hij in het verpleeghuis werd opgenomen, 
daar vo/gens art. 39bis 3e lid slechts de 
gemeente van hoofdverblijl ( meer duur
zaam verblijf) dat de arme had bij zijn 
opneming in de inrichting tot verp/eging 
van zieken, met de onderhavige kosten kan 
warden belast. 14 October. 

- Besluit .van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za-

. ken . . ( Armenwet art. 40.) - Door het doen 
vervoeren van twee woomvagens naar FI. 
heeft de burgemeester van N. inv/oed op 
de komst der beide gezinnen te H. uitge
oefend, welke tot toepassing van art. 40 
ae lid behoort te Jeiden, daar hij redelijker
wijze rekening had moeten houden met de 
waarschijnlijkheid, dat deze lieden, die 
,geen aamvijsbare middelen van bestaan 
bezaten, in H. ondersteuning zouden be
hoeven. De omstandigheid, dat het hier 
betrof woonwagenbe~ners, die naar den 
aard hunner levenswijze na korten tijd ver -
der plegen te trekken, gaf den burgemees
ter van N. nog geen vrijheid, het ge/delijk 
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risico, verbonden aan de aamvezigheid v an 
deze gezinnen ter p[aatse, op de gemeente 
H. al te wentelen. r4 October. 

-Arrest van den Hoogen Raad. ( Armenwet 
artt. 28 en 63.) - [Steun, bestemd voor 
twee personen, verleend aan een man, die 
samenwoont met een vrouw, met wie hij 
niet gehuwd is. Een schoonzoon van de 
vrouw wordt voor verhaal aangesproken, 
voorzoover de aan den man verleende 
steun aan de vrouw is ten goede gekomen. 
Vordering · door Kantonrechter en R -echtb. 
af(!,ewezen op (!,rand, dat de vrouw niet als 
,,ondersteunde" kan warden beschouwd.] 
- Ten onrechte heeft de Rechtb. ten deze 
beslissend geacht het ontbreken van eene 
moreele of wette!ijke onderhoudsverplich
ting van den man jegens de vrouw. Beslis
send is .ten deze, of de man het steunbe
drag heeft ontvangen, niet uitsluifend ter 
eigen verzor(!,ing, doch met de gehouden
heid dat bedrag voor een dee/ te besteden 
voor het Ievensonderhoud van bedoelde 
vr6uw en of hij ter voldoenin(!, aan die ver
p!ichting het steunbedrag voor dat doe! 
als onderhoud aan haar heeft ten (!,oede 
doen komen. Vonnis Rechtb. vernietigd en 
zaak naar de Rechtb. verwezen. 

· r2 November. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 39.) - De g~meente 
H. heeft de opneming der armlastige in een 
gesticht voor ouden van da(!,en te V. be-· 
werkste/ligd en met dat gesticht omtrent 
het bedra(!, der verPlegingskosten een rege
ling getroffen, terwijl o.ok aan de gemeente 
H. · gere{i,eld de rekenin(!,en worden toege
zonden, die werden voldaan door in die ge
.rneente woonachtige familieleden der arm
lastige. Deze feifen komen neer op een 
uitbesteding der armlastige in het gesticht 
te V., zoodat niet kan warden gezegd, dat 
door de enkele komst der armlastige te V. 
de band met haar woonplaats H. werd ver
broken. Daar voorts niet voldoende is aan
getoond dat zij bij haar komst in het (!,e 
sticht te V. inderdaad den wil zou hebben 
gehad haar hoofdverblijf te V. te vestigen, 
waaraan niet afdoet, dat hare_ plaatsing in 
het gesticht op haar eigen verzoekgeschied
de, heeft zij hare woonplaats te H. behou
den, en was daar nog woonachtig, toen de 
machti(!,in(!, tot hare p/aatsing in eenkrank
zinni(!,en(!,esticht werd gevraagd. 

23 December. 
Auteurswct. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Auteurs

wet r9r2 artt. r2, r6.) - Terecht heeft 
het Hof hei betoog van req., dat versprei
ding, welke niet direct bij lezers geschiedt, 
geen openbaarmaking, derhalve geen in
breuk' in den zin van art. JI Auteurswet 
z9r2 zou zijn, verworpen, daar toeze(lding 
van exemplaren aan zoodanige personen, 
waarvan men weet, dat zij die bij lezers 
verspreiden, evenzeer onder deze terJII valt. 
- Terecht heeft het Hof beslist, dai ondet 
de woorden ,,een stuk" in de telast/eggin(!, 
is te verstaan een gedee/te uit den inhoud 

van het blad, zijnde dit gedeelte textuee/ 
in de dagvaarding opgenomen en wordende 
verder in het midden gelaten of dit een 
gehee/ artike/ is of s/echts een passage uit 
een artikel. - Onder ,,aankondiging" in 
artike/ r6 der Auteurswet r9r2 moet w ar
den verstaan: het door middel van nieuws
b/aden of ti}dschriften derf /ezers bekend 
maken met het door een ander openbaar 
gemaakt werk; evenwe/ op zoodani(!,e 
wijze, dat daardoor diens auteursrecht niet 
noode/oos worde v erkort, het(!,een mede
brengt dat het bekendmaken geri"cht moet 
zijn op het wekken van de belangste/ling 
der /ezers voor het openbaar gemaakte 
werk van den auteur, en mitsdien (!,eens
zins aldus behoort te geschieden, dat niet 
blijkt, dat kennisneming van het werk voor 
die /ezers verder eenig belang kan hebben. 
Uit de bewoordingen waarin art. r6 is ver
vat b!ijkt duidelijk, dat de bronvermelding 
op zich zelf een artikel of stuk nog niet tot 
een ,,aankondiging" kan stempelen en 
zulks hier het geval zou moeten zijn, wil 
het onderhavige stuk als eene aankondi
gin,g, en dan nog van een niet nader aan
geduid werk, kunnen {Jelden. ( Anders 
Adv.-Gen. Rombach.) 2 November. 

- Besluit van de Seeretarissen-Generaal van 
de Departementen van Volksvoorliehting 
en Kunsten en van Justitie, houdende wij
ziging van de Auteurswet 1912. 

S . S.379. 20 November. Biz. 16. 
Banken van Ieenlng. 
- Besluit van de Seeietarissen-Generaal van 

de Departementen van Binnenlandsehe 
Zaken en van Justitie, B .Z, Nr. 1 A, be
treffende de beeindiging van de werkzaam
heden der partieuliere banken van leening. 
Aanv. Stet. 1943 9. 24/27 Nov. Blz. 199 . 

Rankwet. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Finaneien tot wijzi
ging van·de Bankwet 1937 (Stbl. 1937, no. 
401) en van het Koninklijk Besluit van 26 
Maart 1940 (Stbl. no. 482). 

Aanv. Stet. 62. 26 Maart. Biz. 20. 
Bedr.ijfsleven. 
- Tweede Besluit van den Seeretaris-Gene

raal van het D.f!partement van Handel, Nij
verheid en Seheepvaart en van den Seere
taris-Generaal voor Bijzondere Eeonomi
sehe Zaken, houdende aanvulling van het 
Besluit No. 206/1940 betreffende den op
bouw van een zelfstandige organisatie ter 
ontwikkeling van het bedrijfsleven. 

S. S.602. 12 September. Blz. 67. 
Begraafwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ketJ. (Wet op het begraven arit. r4 en r6.J 
- De termijn van een maand, bedoeld in 
art. r4 laatste lid, moet geacht worden te 
zijn aanifevangen daags nadat het bestre
den besluit van Ged. Staten aan den ap
pellant is verzonden. - Nu in de omgeving 
van de aan te le{J(!,en begraafp/aats een 
samenhangende bebouwing aanwezig is en 
aaneengesloten woningcomplexen zijn ge
bouwd, waarvan de afstand tot het voor 
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uitbreiding der begraafplaats bestemde 
terrein varieer:t van 26.50 tot 3z meter, is 
de voorgenomen aanleg in strijd met he-t 
bepaalde in art. z6 ze lid. Ten onrechte is 
derhalve het weigeringsbesluit van B . en 
W. vernie tigd. Aan het 3e lid van art. z6, 
ingevoegd bij besluit van den Secr.-Gen. 
v . Binn. Zaken van I I Juli z94z, Stet. no. 
z42, is in casu geen toepassing gegeven. 

27 Februari. 
Bero.epswet. 
- Arrest van den Hoogen R aad. (Wet Ra

den v. Beroep art. z6.) - (De R . v. B . 
verklaarde belanghebbende nie't-ontvanke
lijk in zijn bij den Gemeenteraad ingediend 
bezwaar, zijnde de daarvoor gestelde ter
mijn overschreden, welk oordeel de R. v . B. 
grondde op een door de Gemeente overge
legd aanslagbiljet dat een andere dagtee
kening bevat dan het aan belanghebbemJ.e 
uitgereikte.) - De R. v . B . mag niet acht 
slaan op stukken, door een der partijen 
overgelegd zonder dat aan de wederpartij 
afschritt ervan is verstrekt of deze in de 
gelegenheid is gesteld ervan desgewenscht 
inzage te nemen, en evenmin zonder dat 
de wederpartij de gelegenheid heeft gehad 
den Raad, hetzij schriftelijk hetzij bij de 
'(IlOndelinge behandeling ter zitting, haar 
gevoelen omtrent die stukken kenbaar te 
makeri. zo ]uni. 

Betallngsverlrner. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Denartement van Financien betreffen
de den invoer van betaalmiddelen en ef
fecten. S . S.431. 16 December. Blz. 21. 

Bevollilngsboekhou<ling. . 
-Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Besluit Persoonsbewijzen art. z2 j 0 

art. 9.) - Terecht is het persoonsbewijs 
door den burgemeester ingetrokken, nu ten
gevolge van he t onleesbaar warden van een 
der cijfers van het geboortejaar een der 
kenmerken is komen te ontbreken. 

30 September 1942. 
- Besluit v an den Secretaris-Generaal van 

het Departe'ment van B innenlandsche Za
ken. (Besluit Persoonsbewijzen art. 12.) -
Terecht is het persoonsbewijs voor een Ne
derlander v an appellante ingetrokken, daar 
zij gehuwd is met iemand, van wien na de 
uitreiking aan hem van een persoonsbewijs 
als Nederlander is gebleken, dat h ij de Ne
derlandsche nationaliteit niet bezit. 

5 ctober 1942. 
Bezettln gschadc. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien, van 
Binnenlandsche Zaken, van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Landbouw 
en Visscherij betreffende de afwikkeling 
van bezettingschaden (Besluit op de be
zettingsehaden). 

S. S.401. 18 Maart. Blz. 19. 
Blcrwct. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Finaneien tot wijzi-

ging van de Bierwet 1917 (wet van 20 
Januari 1917, Stbl. no. 190). 

Aanv. Stet. 126. 25 Juni. Blz. 76. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Finaneien tot wijzi
ging van de Bierwet 1917 (Wet van 20 
Januari 1917) (Stbl. no. 190). 

Aanv. Stet. 146. 25 Juli. Blz. 109. 
Bo<lempro<luctlewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Bodem

produotiebeschikking z939 art. 7.) - Het 
middel kan niet slagen, daar req.'s v erweer 
nie t was, dat hij zou h e bben gehand e ld o p 
vordering van de Duitsche Weermacht, 
doch enkel dat hij v an deze ,,vergunning" 
tot het vellen van he t dennenbosch had 
verkregen, en de omstandigheid dat bij de 
Dui.fsche Weermacht tegen het vellen van 
het dennenbosch geen bezwaar bestondniet 
zou m edebrengen dat nu, in strijd met de 
desbetreifende w ettelijke voorschriiten, 
req. zonder vergunning van den productie
commissaris, tot het vellen van het bosch 
mocht overgaan, en req.'s schuld hierin 
bestaat, dat hij dit niettemin deed zonder 
zich te v ergewissen of zulks hem vrijstond. 

20 April. 
Bran<l weer. 
- Uitvoeringsbesluit van den eretaris-Ge

neraal van het Departement van Binnen
landsche Zaken betreffende den intercom
munalen brandmeldingsdienst en de sa
menwerking van brandweren ten aanzien 
van hulpverleening. 

Aanv. Stet. 66. 19 Februari. Blz. 14. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, houdende wijziging en aanvulling van 
het Besluit Brandweerwezen. 

S . S.300. IQ April. Blz. 41. 
Burg·erlijke Stan 11 • . 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, 6de Afdee
ling, No. 1675, betreffende verbetering van 
akten van den burgerlijken stand. 

Aanv. Stet. 194. 5 October. Blz. 180. 
Commlssarlssenbelastlug. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Finaneien, houdende 
wijziging van het Besluit op de Commis
sarissenbelasting 1941. 

S . S.407. 10 Augustus. Biz. 66. 
Crlslszul velbeslult. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Crisis

Zuivelbesluit z940 ( m elkpoeder ), art. 7.) 
- Het bloot aanwezig zijn van goederen in 
bij req. in gebruik zijnde ruimten brengt 
nog niet mede, dat hij die goederen voor
handen heeit; daarvoor is noodig een ze
kere persooRlijke relatie tot die goederen 
in dien zin, dat die goederen met zijn goed
vinden in elk geval met zijn medeweten, 
in de bij hem in gebruik zijnde ruimten 
aanwezig zijn. - De Econ. Reclrter heeft 
uit de bewijsmiddelen, waaruit immers 
blijkt dat de goederen in de bij zijne wa
ning behoorende schuur voorhanden waren, 
kunnen aileiden, dat req. de hoeveelheid 
melkpoeder heeft voorhanden gehad. 

16 M aart. 
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-Arrest van den Hoogen Raad. (Crisis-Zui
velbesluit I940 I (boter) art. 4.) - Een 
nadere bepaling van het begrip ,,karnin
richting of karnwerktuig" is in het Crisis
Zuivelbesluit 1940 I (boter) niet aanwe
zig; het voorhanden hebben van eenige 
onderdeelen van zulk een inrichting of 
werktuig valt dan ook alleen onder de v er
bodsbepa/ing, indien die onderdee/en te 
zamen een zoodanige inrichting of werk
tuig vormen. Dit is niet het geval met de 
in de bewezenverklaring genoemde onder
deelen van een karntoestel ( een karflton 
en een karnstoel met draaibare dee/en). -
( Anders Adv.-Gen. Rombach). 13 :April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 
350; Crisis-Zuivelbesluit 1935 I artt. 1, 
27.) - Art. I aanhef en sub 7 Crisis-Zui
velbesluit I935 I omschrijft wat dat be
sluit verstaat onder spijsvet. In deze om
schrijving komt niet voor, dat de vetten, 
o/ien en mengsels eetbaar moeten zijn; ook 
vloeit dat niet voort uit het Voedselvoor
zieningsbes/uit. Ook het beroep oplJ;/.e taal
kundige beteekenis van het woord ,,spijs
vet" (nl . vet dat kan dienen tot spijs) kan 
niet opgaan, omdat de bedoeling van be
gri'psomschrijvingen als die van art. 1 Cri
si·s-Zuive/besluit 1935 I juist is om aan het 
voorschreven woord in de voorschriften 
waarvoor de begripsomschrijving wordt ge-

> geven, een beteekenis toe te kennen, welke 
niet noodzakelijk ¥1menvalt met die, we/ke 
het bij zuivere taa/kundige uitlegging zou 
hebben gehad. - Het woord ,,voorhanden 
hebben" is in de t.1.1. kennelijk gebezigd in 
den zin, welke het heeft in art. 27 lid 3 
Crisis-Zuivelbesluit 1935 I; een voorhan
den hebben als bedoe/d in dat voorschrift 
kan alleen dan aanwezig warden geacht 
indien de houder t.a.v. het goed een zekere 
handelingsbevoegdheid bezit, terwij/ dan 
in elk bijzonder geval za/ moeten warden 
nagegaan, of die relatie van dien aard is, 
dat daaruit een voorhanden hebben kan 
worden afgeleid. - Derhalve heeft de 
Rechter, door uitgaande van de opvatting 
dat onder voorhanden hebben in de t./.1. 
moet warden verstaan elk onder zich heb
ben, dit bewezen te verklaren, niet be
raadslaagd en beslist op den grondslag der 
t.1.1. - ( Anders Adv.-Gen. Holsteijn: Al 
zou de overweging van den Rechter be
treffende het ,,voorh1;mden hebben" min
der juist zijn, in casu bestond b/ijkens den 
inhoud der gebezigde bewijsmidde/en een 
zekere persoon/ijke relatie van verd. tot 
het goed). 30 November. 

Dlstributlewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad . . (Sr. art. 1 

lid 2; Wet R. 0. art. 105; Distributiewet 
I939 art. 18; Econ. Sanctiebesluit I941 ait. 
I.) - Op het feit , Rep/eegd v:66r 6 Sept. 
1941 is niet toepasse/ijk art. 1 Econ. Sanc
tiebesluit 1941, maar art. L8 Distributie
wet 1939, a/s zijnde de gunstigste bepaling. 
- De H. R. vernietigt het bestreden von
nis, doch alleen voor zooveel betreft de 
toepassing van art. 1 Econ. Sanctiebesluit 
I941 en de mede daarop berustende straf-

op/egging, en doet zelf voor zoover opnieuw 
recht met toepassing van art. 18 Distribu
tiewet 1939. - ( Anders: Adv.-Gen. Wijn
veldt) . - 5 Januaii. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Distribu
tiewet 1939, art. 18; Econ. Sanctiebesluit 
1941, art. 1.) - Onder het opzettelijk niet 
nakomen van een bij of krachtens de Dis
tributiewet I 939 vastgesteld voorschrift, 
strafbaar gesteld bij art, 18 rn lid van deze 
wet, kan slechts warden verstaan een niet 
nakomen, dat niet alleen indruischt tegen 
zulk een voorschrift, doch dat -tevens op
zettelijk in strijd met zulk een voorschrift 
is gepleegd of, met andere woorden, bij het 
plegen waarvan de dader er zich van be
wust is geweest, dat hij een zoodanig voor
schrift overtrad. - Toen het gepleegd werd 
/everde het bewezen verklaarde op het miS
drijf van art. 18, 2e lid Distributiewet 1939; 
dit artikel is we/iswaar buiten werking ge
steld bij het op 6 Sept. 1941 in werking ge
treden Econ. Sanctiebesluit 1941, maar bij 
datzelfde besluit is tegen het bewezen ver
klaarde straf bedreigd a/s overtreding. 
Qualificatie in verband met art. 1 Sr. vol
gens art. I aanhef en sub 2 van het Econ. 
Sanctiebesluit. 2 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 48; 
Distributiewet I939 art. 18; Econ. Sanc
tiebesluit I941 art. I.) - De door den fei
telijken rechter aan het primair telastge
legde gegeven uitlegging, dat dit inhoudt, 
dat req.'s opzet, toen hij het geld aan B. 
/eende, gericht was op het door dezen zon
der inachtneming der genoemde distribu
tieregeling koopen van gebrande koffie 
moet a/s met de woorden der dagvaarding, 
we/ke ,toch inhouden, dat req. bij zijn han
delen wist en dat het koopen van gebrande 
koffie zonder inachtneming van die distri
butieregeling verboden was en dat B. het 
geld wilde gebruiken tot het zonder zoo
danige inachtneming koopen van gebrande 
koffie, niet onvereenigbaar, in cassatie 
warden geeerbiedigd. - Voor de strafbaar
heid van het gep/eegde feit a/s medeplich
tigheid aan het bij art. z, 2e lid van het 
Econ. Sanotiebesluit strafbaar gestelde 
misdrijf ,,opzettelijk in strijd hande/en met 
een voorschrift gesteld bij of krachtens de 
Distributiewet 1939, met uitzondering van 
de voorschriften, gesteld krachtens aT't. 15 
lid 2" is noodig, en dat het opzet van req. 
bepaa/delijk gericht was op een door B. op
zettelijk in strijd handelen met zulk een 
voorschrift en dat na verschaffing van de 
ge/dsom zulk een opzettelijk in strijd him
de/en door B. ook heeft plaats gehad, maar 
het Hof heeft uit de bewezenverklaarde 
te/astlegging kunnen afleiden, dat die te
lastlegging een en ander inhield. - ( An
ders: Adv.-Gen. Wijnveldt). 2 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 
261; Tarwebloemdistributiebeschikking 
I940 I art. 5; Brooddistributiebeschikking 
1940 II art. 8.) - Volgens ait. 5 Tarwe
bloemdistributiebeschikking 1940 I is het 
koopen van tarwebloem onder afgifte van 
een toewijzing als bedoe/d in art. 3 onder b 



D ALPH.A.BETISCH REGISTER 1942 10 

dier beschikking uitsluitend toegestaan aan 
dengene, aan wien de 1toewijzing is uitge
reikt; eveneens is het koopen van tarwe
bloem onder afgifte van een toewijzing a/s 
bedoeld in art. 7 lid z onder a van de 
Brooddistributiebeschikking z940 II vol
gens art. 8 lid z dier beschikking uitslui
tend toegestaan aan dengene wien de toe
wijzing is uitgereikt; doch beide beschik
kingen houden zoodanige beperking niet in 
t. a. v. de door de Mee/centrale uitgereikte 
toewijzingen, waaromtrent gelden de na
dere aanwijzingen van den Secr.-Generaal. 
- Uit het vorenstaande volg(, dat de te
lastlegging, sprekende van ,,toewijzingen" 
zonder nadere aanduiding, niet duidelijk 
opgeeft, waarvoor req . ter verantwoording 
werd geroepen, derhalve niet behelst een 
behoorlijke opgave van het te Jaste ge/egde 
feit als bij art. 261 Sr. op straffe van nie
tigheid vereischt. ( Anders: · Adv.-Gen. 
Rombach, die concludeerde tot ontslag van 
rechtsvervolging). 9 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 
341; Distributiewet 1939, art. z8.) - Req. 
heeft, erkennend het telaste ge/egde te heb
ben begaan, de juistheid toegegeven van 
al hetgeen in de te laste legging voorkomt. 
Het proces-verbaal, dat mede tot het be
wijs is gebezigd, houdt weliswaar omtrent 
een bepaald onderdeel der te laste }egging 
niets in, doch req.'s verklaring behoefde 
ook nie-t op a/le punten door andere be
wijsmiddelen te worden gesteund. - Bij de 
qualificatie van het straibaar feit, be
staande in de opzettelijke overtreding van 
een bij of krachtens de Distributiewet 1939 
vastgesteld voorschrift of opgelegde ver
plichting is niet noodifl, dat daaruit nader 
blijkt welk voorschrift, ingevolge deze wet 
gegeven, overtreden is. 2 Maart. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van sinaasap
pelen). S . S.600. 20 Maart. Biz. 67., 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Technische 
Vetten- en Oliedistributiebeschikking 1940 
I at·t. z.) - De Rechter heeit, door aan de 
enkele omstandigheid, dat bepaalde circu
Jaires lijnolie noemen ,,als onder de distri
butiebepalingen vallend", invloed toe te 
kennen bij de beantwoording van de vraag 
of req. hebben gehandeld hoogst onbe
dachtzaam en onvoorzi'chtig in strijd met 
het voorschrift van art. 3 lid 1 der Techn. 
Vetten- en Oliedristributiebeschikking 
1940 I, zulks hoewel voor de bepalitig welke 
olie onder die beschikking vie[ werd ver
wezen naar een niet bestaand bestuit, zijn 
vonnis niet behoorlijk met redenen om
kleed. 30 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Textiel
productenbeschikking 1940 II art. 6.) -
De ke'uze van de woorden ,,de aldus ge
kochte textielproducten" in art. 6 Textiel
productenbeschikking 1940 II doelt er 
kennelijk op, dat het voor de strafbaarheid 
van het vervoer niet onverschillig is, of hij, 
die • de producten vervoert, ze zelf heeft 

gekocht met het doe/ ze weder te verkoo
pen, dan we/ een ander zulks heeft gedaan. 
- Het verbod van vervoer van de aldus 
gekochte textielproducten betreft dan ook 
alleen die producten, die door denzelfden 
persoon, die ze vervoert en die niet van 
den handel in die producten zijn normaal 
bedrijf maakt, ook zijn gekocht met het 
doe/ ze weder te verkoopen. 13 April. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van suikerwerkartikden e.d.). 

S. S.702. 21 April. Biz. 35. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 1 

lid 2; Distributiewet 1939 art. 18; Econ. 
Sanctiebesluit .z941, art. 1 lid 2.) - De 
strafbepaling van art. 18 lid 1 Distributie
wet 1939, onder welke het bewezenver
klaarde, in Juli 1941 gepleegde feit, vie/, 
Juidde voor req. gunstiger dan die van art. 
1 lid 2 Econ. Sanctiebesluit 1941 j 0

• art. 
49 S,:., zoodat ingevolge art. 1 lid 2 j 0

• art. 
91 Sr. eerstgenoemde strafbepaling hier 
had behooren te zijn toegepaet. - H. R. 
qualificeert: door handelen opzettelijk me
debewerken dat een krachtens de Distribu
tiewet 1939 vastgesteld voorschriit niet 
wordt nagekomen. - Adv,-Gen. Rombach 
qualificeert: medeplichtigheid aan het op
zettelijk det nakomen van een krachtens 
de Distributiewet 1939 vastgesteld voor
schrift. II Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Huisslach
tingsbesluit 1940 Varkens art. 3.) - Uit de 
bewijsmiddelen va/t niet al te leiden, dat 
req. het varken zou hebben geslacht inhuis
s/achting. II Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 1 

lid 2; Distributiewet 1939 art. 18 lid 2; 
Econ. Sanctiebesluit 1941 arlt. 1 en 14.) -
De qualificatie van de vol{Jens de bewezen
verklaring in den aanvang van de maand 
April 1941 gepleegde feiten en de strafop
Jegging berusten op art. 18 lid 2 Distribu
tiewet 1939. I)it artikel is ingevolge art. 14 
Econ. Sanctie'besluit 194z buiten werking 
getreden op 6 Sept. z941, toen genoemd 
Besluit in werking trad, terwijl art. 1 van 
dat Besluit, bij welks eerste lid op feiten 
als de bewezenverklaarde straf wordt ge
steld, voor req. gunstiger is dan de bepa
ling, die door bet Hof is toegepast. Der
halve had het Hof bij zijn op 7 Febr. 1942 
gewezen arrest ingevol[Je art. 1 lid 2 j 0

• art. 
91 Sr. voormelde strafbepaling van het 
Econ. Sanctiebesluit 194z moeten toepas
sen. De H. R. vernietigt het bestreden ar
rest voorzooveel bf!}reit de qualiiicatic van 
het bewezenverklaarde en de daarop be
rustende straibaarverklaring en stralopleg
ging. 18 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Distribu
tiewet 1939 art. 18.) - Krachtens art. z4 
van he-I: Econ. Sanctiebesluit 1941 trad 
art. 18 der Distributiewet 1939 buiten wer
king; bij art. 1 lid 1 aanhei en sub 2° 

juncto lid 4 van genoemd besluit werd een 
ieit als door M. gepleegd (,,aan zijn schuld 
te wijten zijn dat een krachtens de Distr.-
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wet z939 vastgesteld voorschrift niet wordt 
nagekomen", aan welk feit req. medeplich
tig was geweest) strafbaar gesteld als over
treding, terwijl ingevolge art. 52 Sr. mede
plichtigheid aan overtreding niet strafbaar_ 
is. Derhalve moet ingevolge art. z lid 2 Sr. 
in deze met voormelde verandering in de 
wetgeving worden rekening gehouden en · 
is -ten onrechte aan req . ter zake van het 
bewezenverklaarde strai opgelegd. 8 ]uni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. z 
lid .2; Distributiewet z939-art. 5; Textiel
productenbeschikking z940 II' art. 6.) -
T. a. v. een feit gepleegd v66r 6 Sept. z94z, 
strafbaar gesteld en bij de oude (Distribu
tiewet z939) en bij de nieuwe wetgeving 
(Econ. Sanctiebesluit z94z) moeten ovef'
eenkomstig art. z lid 2 Sr. de voor den ver
dachte gunstigste bepa/ingen warden toe
gepast, zijnde deze in het onderhavige ge
val die van art. z8 Distributiewet z939. -
De bij art. 6 T__extielproductenbeschikking 
gegeven regeling volgens welke de richt
lijnen t. a. v. het verleenen van vergun
ningen als h_ier bedoeld, door den Seer.
Gen. worden vastgesteld, terwijl het ver
leenen der vergunningen, daaronder be
grepen het vaststellen der voor elk bijzon
der geval daaraan te verbinden voorwaar
den en bepe{kingen, door of vanwege den 
daar genoemden Directeur geschiedt is ge
heel in overeenstemming met de Distribu
tiewet z939. - Req. die bij zijn koopen 
van textielproducten de aan de· hem ver
leende vergunning verbonden voorwaarde 
opzettelijk niet in acbt nam is een krach
tens de Distributi'ewet vastgesteld voor
schriit, ·immers genoemd art. 6, 2e lid, op
zettelijk niet nagekomen. 29 ]uni. -

- Tweede beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij ingevolge de Distribu
tiewet 1939 (distributie van melk). 

S. S.704. 1 September. Biz. 68. 
- Arrest va.n den Hoogen Raad. (Distribu

tiewet z939 artt. 5. z8; Rijwielbandendistr.
beschikking z94z I art. 2,) - Art. z8 lid 2 
Distributiewet z939 is ing. art. z4 Econ. 
Sanctiebesluit z94z buiten werking getre
den op 6 Sept. z94z, toen genoemd Besluit 
in werking trad, terwijl art. z van dat Be
sluit, waarbij een feh als het bewezenver
klaarde wordt strafbaar gesteld als overfre
ding, voor req. gunstiger is dan genoemd 
art. z8, li'd 2, dat door den Rechter is toe
gepast. Derhalve had de Rechter bij zijn 
op 23 Jan. 1942 gewezen vonnis, ing. art. 
z lid 2 j 0

• 9z Sr. voormelde straibepaling 
van het Econ. Sanctiebesluit 194z moeten 
toepassen. Qualificatie verbeterd. - Adv. 
Gen. Holsteijn: Uit de redactie van art. 5 
Distributiewet z939 volgt, dat het in den 
handel verkrijgen van aistributiegoed is ge
bonden aan_ den vastgestelde distributie
regeling; in dien zin moet dan ook het in 
dat artikei genoemde koopen warden opge
vat en daarbij is het onverschillig of in geld 
of in natura de contraprestatie gedaan 
wordt ( zoo implicite de H. R.). 

5 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 60321 J.Z., Directie 
van Handel en Nijverheid, tot wijziging 
van het Distributieheffingsbesluit 1939. 
Aanv. Stet. 217. 6 November. Biz. 190. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Distribu
tiewet z939, art. z8; Koffie- en Theedistr.
besch. 1940 I art. 2.) - Art. 2 Koifie- en 
Theedistr.besch. z940 I, verbiedende het 
koopen en aileveren van thee, anders dan 
met inachtnem1ng van de in de daarna 
volgende artikelen vastgestelde regeling, 
richt zich kennelijlc, behalve tot de koo
pers, niet al!een tot hen, die thee persoon
Jijk aan een ander overgeven, maar tot 
alien, die thee verkoopen en leveren, ock 
al geschiedt de overgifte der thee door een 
ander overeenkomstig hun opdracht of 
aanwijzing. - De straibepalingen van het 
Econ. Sanctiebesluit z94z, volgens welke 
het bewezenverklaarde slechts oplevert 
een overtreding, waartegen geen zwaardere 
straf dan hechtenis wordt bedreigd, had
den, als voor de req. gunsti,Jer dan die van 
art. 18 Distributiewet 1939, vol,Jens welke 
het bewezenverklaarde opleverde een mis
drijf, waartegen C(!lder meer gevangenis
straf was bedreigd, in deze moeten zijn 
toegepast. _ . 9 November. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 
282; Econ. Sanctiebesluit z94 z art. z lid 2; 
Distributiewet z939 art. z8; Koffie- en 
Theedistr.besch. 1940 I artt. 2, 10.) - Wel 
is waar is bij art. z4 Econ. Sanctiebesluit 
het art. z8, 1ste lid Distribtttiewet .z939 
buiten werking gesteld, maar dit heeft niet 
·ten gevolge, dat een feit, als het bewezen 

' verklaarde begaan v66r het in werking tre
den van dat Besluit, doch berecht daarna, 
niet meer straibaar zou zijn, vermits dit 
alsdan strafbaar is volgens art. z, 2e lid 
Econ. Sanctiebesluit z941 j 0

• art. 48 Sr. 
met dien verstande, dat volgens art. 1, 2e 
lid Sr. de gunstigste bepaling - ten deze 
die van art. 18 Distributiewet z939- moet 
worden toegepast. - Uit den inhoud der 
bewijsmiddelen kon worden bewezen ver
klaard, dat req. en getuige K. wisten, dat, 
zij handelden in strijd met het bepaalde in 
cfe krachtens de Distributiewet z939 S. 633 
vastgestelde Koffie- en Theedistr.besch. 
z940 I. ( Adv.-Ge~ombach: Bewezen is 
s/echts verklaar~at req. en get. K. wis
ten, dat hun handeling in strijd was met het 
bepaalde in de krachtens de Distr.wet 1939 
S. 633 vastgestelde Koffie- en Theedistr.
besch. z940 I. Kennis van de wettelijke 
benaming der overtreden .distributiebe
schikking noch wetenschap krachtenswelke 
wet die beschikking was vastgesteld, kan in 
de onderhavige bewezenverklaring warden 
gelezen). - Uit de voor het Hof afgelegde 
verklaring van getuige K., dat hij de in de 
telastele,Jing bedoelde koff ie heeft aigele
verd, zonder dat hij daartoe toestemming 
van de Meelcentrale had b skomen, volgt, 
dat art. zo der Koffie- en Theedistr.besch. 
z940 I ten deze niet van toepassing is, 
waarmede kennelijk bedoe/d is, dat de kof-
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fie niet op grond van een krachtens dat 
artikel verleende toestemming mocht war
den verkocht. - Het woord ,,koiiie" in de 
telastlegging en in de bewezenverklaring is 
kennelijk gebezigd in de beteekenis, die dit 
woord heeft iri art. 2 van de KJ)iiie- en Thee
distributiebeschikking z940 I, te weten, 
volgens art. z dier beschikking, die van ge
brande koiiie. - Het middel, dat niet 
blijkt of · alle op de getuigenlijst voorko
mende getuigen zijn gehoord of t. a.v. de 
niet gehoorden de vereischte vormen zijn 
in acht genomen, stuit reeds hierop al, dat 
de inhoud der getuigenlijst uit de stukken, 
waarvan de cassatierechter vermag kennis 
te nemen, niet blijkt, en vo/gens de wet ook 
niet behoeft te blijken. 9 November. 
~ Arrest van den Hoogen Raad. (Distribu

tiewet z939 art. z8; Tarweb/oemdistr.
besch. z940 I art. 8.) - De woorden der 
telastlegging, dat req. opz~ttelijk willens 
en wetens, ·aus met den wil en de weten
schap handelde, dat hem niet de vereischte 
distributiebescheiden werden ingeleverd, 
houden in het voor toepassing van art. 18 
der Distributiewet z939 vereischte opzet 
gericht op het niet nakomen v an het krach
tens die wet vastgestelde voorschrift van 
art. 8 der Tarweb/oemdistr.besch. z940 I. 
- Terecht heeft het Hof overwogen, dat 
onder afleveren is begrepen het doen afle
veren door een expediteur. z6 November. 

-Arrest van d;n Hoogen Raad. (Sr. art. 47; 
Sv. art. 342; Econ. Sanctiebesl. z94z art. I 

lid 2, art. 3; Distributieregelingsbeschik
king z94z art. 8.) - Art. 4 Distributiewet 
z939 verleende de bevoegdheid tot vast
stelling van het voorschrift van art. 8, 2de 
lid der Distributieregelingsbeschikking 
1941, aangezien tot een distributieregeling 
ook kunnen behooren voorschriften, welker 
strekking is tegen te gaan, dat iemand, 
doordat hij de beschikking heeft over niet 
voor hem bestemde distributiebescheiden, 
in staat is niet voor hem bestemde di"stri
butiegoederen te koopen. _:_ R eq . heeft 
4000 broodbonnen voorhanden gehad ver
kregen door den aankoopvan twee partijen, 
elk van 2000 stuks, en een ander maal 2200 
broodbonnen, verkregen door den aankoop 
van twee partijen van onderscheidenlijk 
1000 en 1200 stuks; voorts heeft req. fer 
zitting verklaard, dat,het hem bekend was, 
dat het verboden was broodbonnen te /wo
pen of te verkoopen. Uit een en ander heeft 
het Hof kunnen afleiden, dat req. geweten 
heeft, dat een voorhanden hebben van 
broodbonnen als door hem gep/eegd verbo
den was. - De verklaring van den get. V. 
ter zitting: ,,ik heb aan getuige de R. ver
klaard zooals hij zegt, doch die verklaring 
was onwaar; ik heb dat verklaard om /os te 
komen" leverde voor het Hof geen beletsel 
op om aan het feit, dat V. aim de R. heeft 
verk/aard als in de als bewijsmiddel gebe
zigde verklaring van de R. is gerelateerd, 
bewijskracht toe te kennen. - Het middel, 
dat de bewezenverklaring van het opzette
lijk tezamen voorhanden hebben niet vol
doende met redenen is omk1eed, mist feite-

Jijken grondslag. - Het middel, dat het 
Hof ten onrechte in zijn qualiiicatie niet 
tot uitdrukking heeft gebracht het bewezen 
geacht ,,medep/egen", gaat niet op, daar 
het Hof uit de bewijsmiddelen heeft kun-

" nen afleiden, dat req. ook zeli den geheelen 
inhoud van het bewezen verklaarde mis
drijf heeft vervuld, zoodat al pleegde hij 
de feiten te zamen en in vereeniging met 
V., zijn handelen volledig het plegen .van 
dat misdriji opleverde. - Qualiiicatie van 
het delict 'verbeterd. - Adv.-Gen. Rom
bach: D e verbeurdverklaring van de bank
biljetten is niet op de wet gegrond ( anders 
imp/. de H . R.). 21 December. 

Dlvl<lendbeperklng. 
- Tweede Aanvullingsbesluit Dividendbe

perking 194I. 
Aanv. Stet. 142. 16 Juli. Blz. 103. 

Dranlnvet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
238 G/doss. 1, Afd. Volksgezondheid, tot 
wijziging van de Drankwet (Stbl. 1931, 
no. 476). 

Aanv. Stet. 53. 28 Februari. Biz. 17. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
100'5 G/doss. I, Afd. Volksgezondheid, be
treffende de terugbetaling van het vergun
nings- en verlofsrecht, bedoefd in de arti
kelen 23 en 46 van de Drankwet (Stbl. 
1931, no. 476). 
Aanv. Stet. 239. 31 October. Blz. 187. 

Economlscb Sanctlebeslnlt. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 1 

lid 2; Wet R. 0. art. zo5; Distributiewet 
1939 art; z8; Econ. Sanctiebesluit 1941 art. 
1.) - Op het feit, gepleegd v66r 6 Sept. 
1941- is niet toepasselijk art. 1 Econ. Sanc
tiebesluit 1941, maar art. 18 Distributie
wet 1939, als zijnde de gunstigste bepaling. 
- De H. R. vernietigt het bestreden von
nis, doch al/een voor zoovee1 betreft de 
toepassing van art. 1 Econ. Sanctiebesluit 
1941 en de mede daarop berustende straf
op/egging, en doet zelf voor zoover opnieuw 
recht met toepassing van art. 18 Distribu
tiewet 1939. - ( Anders: Adv.-Gen. Wijn
veldt). . 5 ]anuari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Econ. 
Sanctiebesluit 1941 art. 14; Slachtverbod 
1940, Schapen art. 2; Huisslachtingsbesluit 
1941, Schapen art. 2.) - lngevolge art. 2 
Huisslachtingsbesluit 1941 Schapen is 
ieder slachten van schapen in huisslachting 
- waaromtrent in de verdere artike/en 
van dat besluit een speciale, van het 
Slachtverbod· 1940 Schapen afwijkende 
regeling wordt gegeven - aan de werking 
van dat Slachtverbod onttrokken. - Adv.
Gen. Rombach: Ten onrechtl'J maakt het 
middel onderscheid tusschen het buiten
werkingtreden en het vervallen of intrek
ken van een strafbepaling. In al deze ge
vallen is er een verandering van de straf-

• wetgeving in den zin van art. 1 lid 2 Sr. 
( door H. R. niet beslist). 12 ]anuari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Distribu
tiewet 1939, art. 18; Econ. Sanctiebesluit 
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I94I, art. z.) - Onder het opzettelijk niet 
nakomen van een bij ·of krachtens de Dis
tributiewet I939 vastgesteld voorschrift, 
strafbaar gesteld bij art. I8 ze lid van deze 
wet, kan slechts worden verstaan een niet 
nakomen, dat niet alleen indruischt tegen 
zulk een voorschrift, doch daf. tevens op
zettelijk in strijd met zulk een voorschriit 
is gepleegd of, met andere woorden, bij het 
p[egen waarvan de dader er zich van be
wust is geweest, dat hij een zoodanig voor
schrift overtrad. - Toen het gepleegd werd 
leverde het bewezen verklaarde op het mis
driji van art. I8, 2e lid Distributiewet I939; 
d iot artikel is weliswaar buiten werking ge
steld bij het op 6 Sept. z94z in werking ge
treden Econ. Sanctiebesluit I94I, maar bij 
datzelfde besluit is tegen het bewezen ver
klaarde straf bedreigd als overtreding. 
Qualificatie in v erband met art. I Sr. vol
gens art. I aanhef en sub 2 van het Econ. 
Sanctiebesluit. 2 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 48; 
Distributiewet z939 art. I8; Econ. Sanc
tiebesluit z94I art. z.) - De door den fei
telijken rechter aan het primair telastge
legde gegeven uit[egging, dat dit inhoudt, 
dat req.'s opzet, toen hij het geld aan B. 
leende, gericht was op het door dezen zon
der inachtneming der genoemde distribu
tieregeling koopen van gebrande koffie 
moet als met de woorden der dagvaarding, 
welke -toch inhouden, dat req. bij zijn han
delen wist en dat het koopen van gebrande 
koffie zonder inachtneming van die distri
butieregeling verboden was en dat B. het 
geld wilde gebruiken tot het zonder zoo
cfanige inachtneming koopen van gebrande 
kofiie, niet onvereenigbaar, in cassatie 
warden geeerbiedigd. - Voor de strafbaar
heid van het gepleegde feit als medeplich
tigheid aan het bij art. I, 2e lid van het 
Econ. Sanotiebesluit strafbaar gestelde 
misdrijf ,;opzettelijk in strijd handelen met 
een voorschrift gesteld bij of krachtens de 
Distributiewet I939, met uitzondering van 
de voorschriften, gesteld krachtens ar<t. IS 
lid 2" is noodig, en dat het opzet van req. 
bepaaldelijk gericht was op een door B. op
zettelijk in strijd handelen met zulk een 
voorschrift en dat na verschaffing van de 
geldsom zulk een opzettelijk in &trijd han
delen door B. oak heeft plaats gehad, maar 
het Hof heelt uit de bewezenverklaarde 
telastlegging kunnen afleiden, dat die te
lastlegging een en ander inhield. - ( An
ders: Adv.-Gen. Wijnveldt) . 2 Februari. 1 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Econ. 
Sanctiebesiuit I94 I art. I4 .) - Het E con. 
Sanctiebesluit z94z is in werk ing getreden 
op 6 Sept. z94z, terwijl bij art. I van dat 
Be sluit het opze ttelijk handelen in stri;d 
met v oorschriften gesteld bij of krachtens 
de Landbouwcrisiswet I933, de Distribu
•tiewet I939 en het Voedselv oorzieningsbe
sluit straibaar is geste ld. Jngevolge art. z4 
van het Econ . Sactiebesluit z94z zijn met 
ingang van 6 Sept. z94z o. m . buiten wer
king getreden de artt. 3I Landbouwcrisis
wet I933, I8 Dilitributiewet en IS Voedsel-

voorzieningsbesluit, onder de strafbepaling 
van welke artikelen het omstreeks Mei 
I94I gepleegde bewezen verklaarde vi"el; 
de rechter heeft terecht genoemde artike
len toegepast, omdat he t voorschrift van 
art. I lid 2 Sr. in deze toepassing behoort 
te vinden, nu die artikelen voor req. gun
stiger strafbepalingen bevatten dan ge
noerng Sanctiebesluit. - Al word•t in art. 
I4 van dat besluit gesproken van het bui
ten werking tred~n van de hierboven ge
noemde artikelen; zulks levert niet anders 
op dan eene verandering in d e wetgeving 
in den zin v an art. I lid 2 Sr. 9 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. I 
lid 2; Distributiewet z939 art. I8; E con. 
Sanotiebeslui t I94I, art. I lid 2.) - De 
straibepaling van art. I8 licL._I Distributie
wet I939, onder welke h;Jl bewezenver
klaarde, in Juli I94I gepleegde i eit, vie!, 
luidde voor req. gunstiger dan die van art. 
I lid 2 Econ. Sanctiebesluit I94I j 0

• art. 
49 Sr., zoodlift ingevolge art. I lid 2 j 0

• art. 
9r Sr. eerstgenoemde strafbepaling hier 
had behooren te zijn toegepast. - H . R. 
qualificeert: door handelen opzettelijk me
debewerken dat een krachtens de Distribu
tiewet , I939 vastgesteld voorschrift niet 
wordt nagekomen. - Adv.-Gen. Rombach 
qualificeert: medeplichtigheid aan he t op
zettelijk niet nakomen van een krachtens 
de Distributiewet I939 vastgesteld voor
schrift. II Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr . art. I 
lid 2; Distributiewet I939 art. I8 lid 2; 
Econ. Sanctiebesluit I94I artt. r en z4.) -
De qualificatie van de volgens de bewezen
verklaring in den aanvang van de maand 
April I94I gepleegde feiten en de strafop
legging berusten op art. r8 lid 2 Distribu
tiewet I939· Dit artikel is ingevolge ar,t. z4 
Econ. Sanctiebesluit I94I buiten werking 
getreden op 6 Sept. If}'4I , toen genoemd 
Besluit in werking trad, terwijl art. I van 
dat Besluit, bij welks eerste lid op feiten 
als de bewezenverklaarde straf wordt ge
steld, voor req. gunstiger is dan de bepa
ling, die door het Hof is toegepast. Der
halve had het Hof bij zijn op 7 Febr. I942 
gewezen arrest ingevolge art. I lid 2 j 0

• art. 
9I Sr. voormelde strafbepaling van het 
Econ. Sanctiebesluit z94r moeten toepas
sen . De H. R . vernietigt het bestreden ar
rest voorzooveel betreft de qualificatie van 
het bewezenverklaarde en . de daarop be 
rustende strafbaarverk/aring en strafopleg
ging. I I8 M ei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Econ. 
Sanctiebesluit z94I, art. 2; Slachtv erbod 
I940 Varkens II art. z .) - Terech t heeft 
het Hof aangenomen, dat ook he t zooge
naamde afslachten v an het v ark en uit
maakt slachten -in den zin van he t hier 
overtreden slachtverbod. - Art. 2 Econ. 
Sanctiebesluit I 94I laat geen andere uit
/egging toe, dan dat ter zake van de daarin 
bepaaldelijk genoemde strafbare feiten 
steeds gevangenisstraf moet worden opge
legd en we/ van tenminste den daarbij v er
melden d._uur, maar dat overigens, - dus 
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t. a. v . het maximum der op te /eggen ge
vangenisstraf en de mo,gelijkheid van ,geld
boete tot het ,gestelde maximum naast de 
opge/egde gevangenisstraf, ook art. z op 
die feiten van toepassing is. -,-- In de qua
lificatie is ten onrechte nie t tot uitdruk
king gebracht dat het bewezene valt onder 
de bijzondere strafbepa/ing van art. 2, aan
hef en sub z 0 van het Econ. Sanctiebesluit 
z94z. 29 ]uni. 

- Arrest van den Hoo.gen Raad. (Econ. 
Sanctiebesluit z94z art. z lid 2.) - De 
stelling, dat, nu req. ter zijner verdediging, 
aiet nanie ter ontkenning van het opzet, 
zich er op beriep, dat hij het kalf uit nood 
had geslacht, de i echter bij de verwerping 
van dat verweer niet kon vo/staan m et te 
overwegen, dat van een noodslachting_ 
niets is gebleken, en daarom het opzettelijk 
niet nakomen van het bedoelde voorschrift 
niet als bewezen had mo,gen aannemen, kan 
niet worden aanvaard, immers een feitelijk 
verweer, waarvan de gegrondheid door 
niets wordt ,gestaafd kan met de enkele 
overwe,ging, dat omtrent de juistheid van 
het verweer niets is gebleken, worden ver
worpen. Dienten,gevolge mocht de rechter 
aan de verk/aring van req., dat hij voor 
het slachten van een kalf niet de vereischte 
vergunning had en wist dat het slachten 
van een ka/f zonder vergunning verboden 
was, volle waarde toekennen en kon hij op 
,grond daarvan aannemen, dat req. opzet
telijk het in de telastlegging bedoelde voor
schrift niet is na,gekomen. - Qualific_atie 
verbeterd. a November. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 
282; Econ. Sanctlebesluit 1941 art. 1 lid 2; 
Distributiewet z939 art. 18; Koffie- en 
Theedistr.besch. 1940 I artt. 2, ro.) - Wei 
is waar is bij art. 14 Econ. Sanctiebesluit 
het art. z8, zste lid Distributiewet 1939 
buiten werking gesteld, maar dit heeit niet 
<ten gevolge, dat een feit, als het bewezen 
verklaarde begaan v66r het in werking tre~ 
den van daf Besluit, doch berecht daarna, 
11iet meer strafbaar zou zijn, vermits dit 
alsdan strafbaar is volgens art. 1, 2e lid 
Econ. Sanctiebesluit 1941 j 0

• art. 48 Sr. 
met dien verstande, dat vol{lens art. z, 2e 
lid Sr. de gunsti,gste bepaling - ten deze 
die van art. 18 Distri'butiewet 1939- moet 
warden toegepast. - Uit den inhoud der 
bewijsmiddelen kon warden bewezen ver
klaard, dat req. en ,getui,ge K. wisten, dat 
zij handelden-in strijd met het bepaa/de in 
de krachtens de Distributiewet 1939 S. 633 
vast,gestelde Koffie- en Theedistr .besch. 
1940 I. ( Adv.-Gen. Rombach: Bewezen is 
slechts verklaard, dat req. en get. K. wis
ten, dat hun handeling in strijd was met het 
bepaalde in de krachtens de Distr.wet 1939 
S. 613 vastgestelde Koffie-. en Theedistr.
besch. 1940 I. Kennis van de wettelijke 

•benaming der overtreden distributiebe
schikking noch wetenschap krachtenswelke 
wet die beschikking was vast,gesteld;f:an in . 
de onderhavige bewezenv,erklaring warden 
gelezen). - Uit de voor het Hof af,gele,gde 
verklaring van getuige K., dat hij de in de 

telasteleging bedoelde koffie heeit al.gel~ 
verd, zonder dat hij daartoe toestemming 
van de Meelcentrale had bekomen, volgt, 
dat art. 10 der Koffie- en Theedistr.besch. 
1940 I ten deze niet van toepassing is, 
waarmede kennelijk bedoeld is, dat de kof
f ie niet op grand van een krachtens dat 
artikel verleende toestemm{ng mocht war
den verkocht. - Het woord ,,koffie" in de 
telastlegging en in de bewezenverklaring is 
tennelijk gebezigd iri de beteekenis, die dit 
woord heeft in art.2vandeKoffie-enThee
distributiebeschikking z940 I, · te weten, 
volgens art. z dier beschikking, die van ge
brande koffie. - Het middel, dat niet 
blijkt oi alle op de ,getuigenlijst voorko
mende getuigen zijn gehoord of t. a.v. de 
niet ,gehoorden de vereischte vormen zijn 
in acht genomen, stuit reeds hierop af, dat 
de inhoud der ,getuigenlijst uit de stukken, 
waarvan de cassatierechter vermag kennis 
te nemen, niet blijkt, en vol,gens de wet ook 
niet behoelt te blijken. 9 November. 

:..._ Arrest van den Hoogen Raad. (Econ. 
Sanctiebesluit 1941 artt. 1, z4; K. B. van 
28 Aug. 1939 S. 679 ], art. 3.) - Al wordt 
in art. z4 Econ. Sanctiebesluit gesproken 
van het buiten werking treden van art. IS 
van het Voedselvoorzienin,gsbesluit zulks 
levert niets anders op dan eene verande
ring van wetgeving in den zin van art. z 
lid 2 Sr. en dus vie/ het in of omstreeks 
Maart 194z geplee,gde bewezenverklaarde 
onder de strafbedreiging van art. 15 Voed
selvoorzieningsbesluit, nu dit artikel voor 
req. gunsti,g_er strafbepalin,gen bevat dan 
genoemd Econ. Sanctiebesluit. - De ken
nelijke bedoeling van de aanvulling van 
het K. B. van 28 Aug. 1939 S. 679 ], voor 
wa~ den aanhef betreft met de woorden 
,,gelet up het Voedselvoorzienin,gsbesiuit" 
is ,geweest om boven,genoemd K. B. het 
karakter te verleenen van een krachtens 
het V oedselvoorzieningsbesluit vastgesteld 
voorschrift. - De bewezenverklaring ,,op
zettelijk tarwe afleveren" houdt niet in dat 
req.'s opzet was gericht op het in strijd 
handelen met het verbod van art. 3 van ,ge
noemd K. B. - Een algeheele ontheffing, 
a/s verleend bij besluit van den Secr.-Gen. 
v. Landbouw en Visscherij van 1 Juli z941 
No. 176z7, brengt niet mede, dat een v66r 
die ontheffing in strijd handelen met het 
verbod niet meer als overtreding van het 
verbod strafbaar zou zijn. - Van tegen
strijdigheid tusschen de verklaring van 
req., dat hij de tarwe opzettelijk in strijd 
met het verbod heeft afgeleverd, en zijn 
opgave, dat hij ingevolge afspraak de ver
kochte (arwe onder de kapberg bij zijn 
boerderij voor K. heeft klaar,gezet, is geen 
sprake. 16 November. 

- Arrest van den Hoo.gen Raad. ( Econ. 
Sanctiebesluit 19,41 art. 2; Vee-enVleesch
verordening 1942 art. 53.) - Ten onrechte 
heeft het Hof aan het bewezenverklaarde 
opzettelijk clandestiene slachten niet een 
qualificatie gegeven, ontleend aan art. 2 

Econ. Sanctiebesluit. ( Anders: Adv.-Gen. 
Rombach, die dan ook meent, dat de mini-
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mumstrafien, in art. 2 Econ. Sanctiebesluit 
bedreigd, niet gelden voor het opzettelijk 
handelen in strijd met een bij een veror
dening a]s de Vee- en Vleeschverordening 
z942 gesteld verbod tot het slachten van 
rundvee). - Het Hof heeft verzuimd in 
de qualificatie te vermelden -,,meermalen 
gepleegd". _ 7 December. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Econ. 
Sanctiebesluit z94z art. 2; Vee- en Vleesch
verordening z942 art. 53.) - Ten onrechte 
heeft het Hof aan het bewezenverklaarde 
niet een qualificatie gegeven ontleend aan 
art. 2 Econ. Sanctiebes1uit z94z ( anders 
Adv.-Gen. Rombach). - Adv.-Gen. Rom
bach: De minimumstrafien van art. 2 
Econ. Sanctiebesluit z94z gelden voor iede
ren vorm van deelneming. - Hooge Raad 
(implicite): Deze minimumstrafien gelden 
niet voor medeplichtigheid. 7 December. 

- Arrest van den Hoog_en Raad. ( Econ. 
Sanctiebesluit z94z, art. I lid 2.) - Uit 
den inhoud der gebezjgde bewijsmiddelen 
kon zeer zeker het bewezenverklaarde ( op
zettelijk in · strijd met het Slachtverbod 
z940 varkens II een varken slachten) war
den afge/eid; dit wordt niet anders door <k 
motiveering van de straf, te weten, dat 
verdachte te goeder trouw was in zijne 
meening, dat het hier betrof een huisslach
ting voor de G., ook al neemt men aan, dat 
het Hof hier bedoelt, dat deze de G. ver
gunning voor huisslachting had. Ook al 
meende req. zulks te goeder troaw, da11 
wordt daarmede niet teniet gedaan de om
standigheid, dat hij zulk een huisslachting 
voor een ander niet in zijn, req.'s huis 
mocht ten uitvoer brengen, hetgeen hem, 
blijkens zijn erkenteniS-- voor den Econ. 
Rechter, waarbij hij trouwens van huis
slachting niet repte, zeer goed bekend was. 
Het Hof was dus blijkens voormelde, zi) 
het minder gelukkig geformufeerde over
weging, kennelijk van oordeel - en kon 
dat zijn - dat hier uitsluitend sprake was 
van een verzachtende omstandigheid, doch 
geenszins van het niet aanwezig zijn van 
het ten /aste van req. bewezen -verklaarde 
opzet. - Anders: Adv.-Gen. Holsteijn. 

- z,f December. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 47; 

Sv. art. 342; Econ. Sanctiebesl. z94z art. I 

lid 2, art. 3; Distributi'eregelingsbeschik
king z94z art. 8.) - A.r;t. 4 Distributiewet 
z939 ver!eende,. de bevoegdhefd tot vast
stelling van het voorschrift van art. 8, 2de 
lid der Distributieregelingsbeschikking 
z94z, aangezien tot een distributieregeling 
ook kunnen behooren voorschriften, welker 
strekking is tegen te gaan, dat iemand, 
doordat hij de beschikking heeft over niet 
voor hem bestemde distributiebescheiden, 
in staat is niet voor hem bestemde distri
butiegoederen te koopen. - Req. heeft 
4000 broodbonnen voorhanden gehad ver
kregen door den aankoopvan twee partijen, 
elk van 2000 stuks, en een ander mc>al 2200 
broodbonnen, verkregen door den aankoop 
van twee partijen van onderscheiden'/ijk 
zooo en z:100 stuks; voorts heeft req. ter 

zitting verklaard, dat het hem bekend was, 
dat het verboden was broodbonnen te koo
pen of te verkoopen. Uit een en ander heeft 
het Hof kunnen afleiden, dat req. geweten 
heeft, dat een voorhanden hebben van 
broodbonnen als door hem gep/eegd Vf'rbo
den wa_s. - De verklaring van den getuige 
V. ter zitting: ,,ik heb aan get. de R.- ver
klaard zooals hij zegt, doch die verklaring 
was onwaar; ik heb dat verklaard om Jos-te 

Jwmen" leverde voor het Hof geen beletsel 
op om aan het leit, dat V. aan de R. heeft 
verk/aard als in de als bewijsmiddel gebe
zigde verklaring van de R. is gerelateerd, 
bewijskracht toe te ketmen. - Het middel, 
dat de bewezenverklaring van het opzette
Jijk tezamen voorhanden hebben niet vol
doende met redenen is omkleed, mist feite
lijken gronds/ag. - Het middel, dat het 
Hof ten onrechte in zijn ·qualificatie niet 
tot uitdrukking heeft gebracht het bewezen 
geacht ,,medeplegen", gaat niet op, daar 
het Hof uit de bewijsmidde/en heeft kun
nen afleiden, dat req. ook zelf den geheelen 
inhoud van het bewezen verklaarde mis
drijf heeft vervuld, zoodat al pleegde hij 
de feiten te zamen en in vereeniging met 
V., zijn handelen volledig het plegen van 
dat misdrijf op/everde. - Qua/ificatie van 
het delict verbet9rd. - Adv.-Gen. Rom
bach: De verbeurdverklaring van de bank
biljetten is niet op de wet gegrond ( anders 
imp}. de H. R.). 2I De~mber. 

Gemeentebelastlngen. 
- Arrest van den Hoonen Raad. (Gemeen

tewet art. 280.) - Gedeeltelijke vrijstel
Jing van eigendommen, indien de kosten 
van aanleg enz. van kunstverharding ( en 
ev. rioleering) door den genothebbende 
dier eigendommen of een zi)ner rechtsvoor
gangers geheel of gedeeltelijk zijn gedra
gen. - De R. v. B. kon en mocht aanne
men dat uit de door belanghebbende over
ge/egde stukken niet was te lezen dat de 
gemeente, den grond aan belanghebbende's 
rechtsvoocganger verkoopende, zich tegen
over dezen tot het totstandbrengen van 
bestrating of trottoiraan]e,< zou vecbinden, 
en dus oak ni'et dat in de door dien rechts
voorganger ingevolge ·den koop te beta/en 
bedragen een bedrag voor kosten van die 
werken zou zijn begrepen. 7 januari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet art. 275.) - Hier is aanwezig een 
gebruik van het trottoir overeerJcomstig 
zijn bestemming; onjuist is de stelling dat 
een irottoir, als waarvan hier sprake is, 
al/een dient om het publiek ge/egenhei'd te 
geven zich te voet daarover voort te be
wegen. Terecht dus heeft de R. v. B. in 
het uitbreiden van een aan de straat gele
gen caferuimte met een van stoe1en, tafels 
en andere meubelstukken voorziene zitge
/egenheid in de open Jucht op het door de 
gemeente aangelegde en onderhouden trot
toir een gebruik van dat trottoir gezien als 
bedoeld in lid I van art. 275 Gem.wet. 

z8 Februari. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za-
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ken, B .Z . No. 1 B .B., betreffende de tijde
lijke vaststelling van een maatstaf voor de 
heffing van schoolgelden en andere ge
meentelijke heffingen. 

Aanv. Stet. 38. 21 Februari. Blz. 16. 

-Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art. 280, Wegenwet art. 4.) - ( Aan
slag voor een gebouwd perceel, m et den 
openbaren weg in verbir,ding staande via 
grond, een brug en een ander gedeelte van 
dien weg, alle drie in een andere gemeente 
gelegen.) - Opdat aan den eisch van ,,on
middellijke nabijheid", gesteld in art. 2 80 

Gem.wet en art. z der v erordening, volda an 
worde is ni'e t voldoende een korte afstand 
tusschen openbaren weg en eigendomm en, 
maar is evenzeer noodig een onmiddellijk 
verblfnd tusschen beide, hetgeen wil zeg
gen dat die weg dat perceel tevens den toe
gang tot het openbaar verkeer ontsloit. -
Een weg heeft. het karakter van openbaar
heid - zoo hij dat bez it - tegenover een 
ieder en er k an geen sprake van zijn da{ 
dezelfde weg t. a. v . den een we/, t . a. v . den 
ander niet zou zijn ·openbaar. - De belas
tingplicht berust naar wet en verordening 
alleen op be/ending of nabijheid, terwijl d~ 
mate van het daardoor teweeggebrachte 
nut geen rol speelt. II Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet 
Algemeene Bepalingen art. 4; Gemeen
tewet art. 28I.) - Onder ,,tot stand ge
brachte werken" ( art. 281 Gemeentewet) 
heeft de R . v. B . terecht begrepen de in 
h et onderhavige geval tot stand gebrachte 
verbetering van den Gapingschen weg. -
De vraag of bij de heffing van baatbelas
ting de verdeeling over de perceelen billijk 
is, staat niet ter beoordeeling van den 
rechter. - Het is den wetgever, dus ook 
den gemeentelijken wetgever, niet verbo
den aan zijn voorschriften terugwerkende 
kracht te verleenen. - Uit de omstandig
heid, dat het perceel uitgang heeft op een 
- blijkbaar openbaren - Jandweg, die op 
den Gapingschen weg uitmondt, volgt, dat 
het perceel uitgang heeft over Jaatstge
noemden weg. 15 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Gemeente
wet art. 275.) - ( Aanslag wegens het heb
ben van een aanplakbord aan een boom in 
een plantsoentje, dat in onderhoud is bij 
de gemeente, maar welks grond nfet ge
meente-eigendom is.) - Art. 275, derde 
lid, dat den grondslag vormt van het twee
de lid van art. 1 der onderhavige verorde
ning, sprekend van gemeentegrond of ge
meentewater, kan daarmede taalkundig 
niets anders bedoelen dan grond of water, 
aan de gemeer:,te in eigendom toebehoo
rende, en men kan grond, welke bij een 
gemeente slechts in onderhoud is, niet zon
der aan de taal geweld te doen ,,gemeente
grond" noemen. Nu wordt we! in art. 2 der 
verordening onder voor den openbaren 
dienst bestemden gemeentegrond ook ver
staan grond, die bij de gemeente in onder
houd is, doch deze uitbreiding mist tegen
over de bewoordingen van art. 275, derde 
lid, wettelijke kracht. - Het gebruik of 

genot, waarvan het eerste lid van art . 1 der 
verordening, in overeenstemming met art. 
275, eerste lid, der Gemeentewet ge_waagt, 
moet zijn een gebruik of genot overeen
komstig de bestemming van het gemeente
werk. Ook indien zou moeten worden aan
genomen, dat het onderwerpelijke plant
soentje is een voor den openbaren dienst 
bestemd gemeentewerk, kan het enkele 
hebben van een aanplakbord, op zekere 
hoogte boven dat p/antsoentje aan een 
boom bevestigd, niet warden beschouwd 
als een gebruik of genot overeenkomstig 
de besternming van het p/antsoentje. 

21 October. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Gemeen

tewet art. 277.) - 'De Commissari's-Gene
raal voor de Openbare Veiligheid heeft in 
zijn beschikkingen van 1 Maart 1941 en 
5 April 1941 aan de gemeente Amsterdam 
t wee verplichtingen opgelegd, h.1. voor
eerst die tot betaling van f 15,000,000 en 
ten tweede die tot verhaal van dit bedrag 
op de in die beschikki'ngen aangeduide in 
Amsterdam wonende of door hun bedrijf 
of beroep aan die gemeente verbonden 
personen. - De strekking der beide be
schikkingen, in haar geheel beschouwd, is 
deze, dat niet de gemeente Amsterdam, 
doch de bedoelde personen met het verlies 
van een gedeelte van hun vermogen zou
den moeten boeten. - De bij de Verorde
ning van den Regeeringscommissaris voor
geschreven heffing kan dan ook slechts 
warden aangemerkt a/s het opleggefi op 
bevel van de bezettende macht van een 
geldelijk nadeel aan bepaalde personen ter 
verge/ding van zekere gebeurtenissen, 
waarvoor die personen naar het oordeel 
van de bezettende macht met hun vermo
gen aansprakelijk moesten warden gesteld. 
- Een zoodanige heffing, ongeach t of zij 
is gehuld in den vorm van een toeslag op 
den aanslag in een belasting en ongeacht of 
zij naar de wijze waarop de vaststelling en 
de invordering van de omslagen geschie-

, den, met een belasting overeenkomt, is niet 
een plaatselijke belasting a/s bedoeld in de 
artt. 299 en 300 Gem.wet, o_mdat zij in 
karakter te eenenmale van een be/asting 
verschilt. 2 December. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. artt. 
744 en 1992; Gem.wet art. 275.) - De 
enkele omstandigheid, dat belanghebbende 
en haarrechtsvoorganger si'nds m enschen
heugenis de bedoelde waterleiding ten 
dienste van hun erf onder den grond der 
gemeente hebben gehad, wettigt niet de 
gevolgtrekking, dat een recht van eri
dienstbaarheid door verjaring is ontstaan, 
aangezien niet reeds het gedurende zekeren 
tijd hebben en gebruiken van ejtt werk, 
dat zich op een aan anderen toebehoorend 
naburig erf bevindt, een voortdurende en 
zichtbare erfdienstbaarheid• doet geboren 
warden, doch daartoe mede noodig is, dat 
men dit met den wil van een tot de erf
dienstbaarheid gerechtigde heeft gedaan . 
- Aan den anderen kant sluit het feit, dat 
belanghebbende's rechtsvoorganger in 1858 

I 
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van de gemeente vergunding heeft verkre
gen om de vyaterleiding aan te brengen, het 
bestaan van een recht van erfdienstbaar
heid niet uit, omdat daaruit weliswaar 
volgt, dat, behoudens bijzondere omstan
digheden, die rechtsvoorganger niet door 
verjaring het bedoelde zakelijke recht kon 
verkrijgen, doch niet, dat zuiks ook ten 
aanzien van diens rechtsopvolger het ge
val was. - Indien de gemeente krachtens 
een aan belanghebbende toekomend recht 
van erfdienstbaarheid de aanwezigheid van 
de leiding moet gedoogen, mist zij het 
recht om ter zake daarvan belasting te 
h effen. z6 December. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet artt. 275, 280.) - Het in art. I onder 
2° der Verordening bedoelde genot is niet 
reeds aanwezig, indien, wegens de nabij
heid van een gemeenteriool of een water
leiding der gemeente, de gelegenheid be
staat een in aanmerking komend perceel 
op zu/k een inrichting aan te sluiten, doch 
daartoe wordt vereischt, ofwe/ dat water 
van het perceel naar riool of water/eiding 
afvloeit, ofwe/ dat afvoer van water daar
heen desgewenscht kan plaats vinden,door
dat de bedoelde aansluiting metterdaad is 
aangebracht. - In het midden gelaten of 
in art. z onder 2 ° een toepassing kan wor
den gezien van art. 280 Gemeentewet. 

23 Dectmber. 
Gerneentebestnur. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 228d.) - Terecht 
hebben Ged. Staten goedkeuring onthou
den aan een raadsbesluit tot verkoop van 
grond, waarop de kooper een woonhuis wil
de bouwen, aangezien het bouwen van een 
woonhuis ter plaatse in strijd zou zijn met 
de bouwverordening, van welke verbods
bepaling weliswaar vrijstel1ing moge/ijk is, 
doch waaromtrent het geenszins vaststaat, 
dat deze vrijstelling kan of zal worden ver
Jeend. 2 Maart. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, B.Z. No. 7 B.B., tot wijziging van 
de uitvoering der Gemeentewet. 

Aanv. Stet. 47. 5 Maart. I3lz. x8. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. (Gemeentewet art. z27; Ambte
narenwet z929 art. z25.) - Een gemeente
ontvanger, die is geschorst en dus buiten 
het geval van ongesteldheia moet worden 
vervangen in zijn bediening, heeft geen 
recht op salaris gedurende de periode, 
waarover zijn vervanger aanspraak op de 
jaarwedde kan maken krachtens het derde 
lid van art. z27 der Gemeentewet. - Een 
bepaling in het gemeentelijke ambtenaren
reglement waaraan we] recht op bezoldi
ging gedurende bedoeld tijdvak zou kun
nen worden ontleend, zou als strijdig met 
de wet, niet verbindend zijn. z2 Maart. 

-Arrest van den Hoogen Raad. (Gem eente
verordening Alme/o betr. reinheid, gezond

, heid en zede/ijkheid, art. z6a.) - Verbod 
om te zwemmen op andere dan 1oor B. en 

L. x942 

W. aangewezen plaatsen. Verbod om zich 
op den openbaren weg te bevinden in bad
costuum, tenzij bij een door B. en W. aan
gewezen zwemplaats. Aanwijzing zwem
plaats door B. en W. onder voorwaarde, 
o. a. dat men zich daar niet in badcostuum 
op den openbaren weg mag bevinden ( al
Jeen te zwemmen uit booten). Strafbaar
heid indien men zich- bij zoodanige zwem
p!aats in badcostuum op den openbaren 
weg bevindt? z6 Maart. 

- Besluit van den Secretaris-Generaa] van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 248.) - Daar het 
schrijven van een geschiedkundig boek
werk betreffend de {Jemeente zoowel uit 
een algemeen belang als uit dat van de 
gemeente is toe te juichen, terwijl aanne
me/ijk is dat, wanneer de geboden gelegen. 
heid thans niet wordt aangegrepen, een 
zoodani{Je uitgave in afzienbaren tijd niet 
tot stand zal komen, behoort, gelet op de 
geenszins ongunstige financieele positie der 
gemeente, tegen een desbetreffende be
grootingswijziging geen bezwaar te worden 
gemaakt. Wel waarborgt het doen schrij
ven van het manuscript nog niet, dat eer
lang tot het drukken en uitgeven van het 
werk zal worden overgegaan, doch wanneer 
het handschrift na de voltooiing in het ge
meente-archief wordt gedeponeerd, zal een 
waardevol werk aanwezig zijn, waaruit zoo 
noodig kan worden geput, terwijl wellicht 
later een weg kan worden gevonden om 
tot de uitgave ervan te geraken. z8 Mei. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 258 j 0

• art. ljo.)
In het algemeen behoeven vervoerkosten, 
welke een burgemeester dient te maken om 
zich te begeven naar de gemeente, waar hij 
niet metterwoon gevestigd is, niet uit de 
gemeentekas te worden vergoed, aangezien 
zulks zou neerkomen op een vermeerdering 
van het inkomen van den burgemeester, 
welke niet ware te rijmen met art. Bo. 
Evenwel kunnen zich bijzondere gevallen 
voordoen, waarin dergelijke vervoerkosten 
geacht moeten worden in het gemeente
belang te zijn gemaakt. In casu is dit het 
geval, doordat de burgemeester, niettegen
staande een lichte ongesteldheid en bijzon
der slechte weersgesteldheid, niet heeft na
gelaten zich ter vervulling van zijn ambts
plicht van de gemeente waar hij woont 
naar de andere gemeente, waarvan hij te
vens burgemeester is doch niet woont, te 
begeven. Ten onrechte is derhalve bedoel
de uitgave niet in de rekening van Jaatsf>. 
bedoelde gemeente geleden. z9 Mei. · 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. z; Gemeentewet art. 
z68 j 0

• art. z93.) - Een bepaling in een 
gemeenteverordening omtrent het verwij
deren, inkorten en snoeien van geboomte, 
dat gevaar oplevert of de toetreding van 
licht en zon tot gebouwen en erven schaadt, 
steunt op de Gemeentewet en behoort 
niet tot de voorschriften, welke volgens 
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die wet aan goedkeuring onderworpen zijn. 
De bepaling treedt, in verband met de in 
het B . W. vervatte rage/en inzake buren
recht, niet in hetgeen van a/gemeen rijks
be/ang is. 19 Mei. 

- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 228d.) - Het be
/eggen van gelden in Grootboakinschrijvin
gen is slechts dan verantwoord, wanneer 
vaststaat dat de gemeerde in de naaste 
toekomst voor die gelden geen passende 
bestemming kan vinden. Nu ten laste der 
gemeente geldleeningen loopen, op welke 
v ervroegde aflossing mogelijk is, en boven
dien vermoedelijk binnenkort nieuwe ka
pitaalsuitgaven voorziening zullen vorde
ren, vormt een en ander een meer aange- • 
wezen be11temming voor bedoelde gelden 
dan de voorgenomen aankoop van Groot
boakinschrijvingen. 2 1 Mei. 

- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 
het Departement van Binnen/andsche Za
ken. (Gemeentewet art. 228 i.) - Al moge 
art. 228 zijn grond vinden in de t'jOodzake
lijkheid om het vermogen der gemeente 
tegen onbedachtzaamheid, verzuim of mis
bruik van het besturend personae/ te be
schermen, zoo kan toch niet aanvaard wor
df'IJTI. de ste.lling, dat bij de hanteering van 
het goedkeuringsrecht slechts het gemeen
tebelang in het geding vermag te komen. 
Onderzocht dient ook of het besluit in 
strijd is met de wet of het algemeen be
Jang. In casu komt in het raadsbesluit tot 
verhuring van grond een streven naar 
plaatselijk protectionisme tot uitdrukking, 
dat in strijd met het algemeen belang 
moet worden geacht. Door haar grondbezit 
uitsluitend voor verpachting aan inwoners 
beschikbaar te stellen, ten koste van in
woners van andere gemeenten, geeit de ge
meente aan de eigen inwoners een econo
misch bevoorrechte positie, waardoor een 
economisch-juiste verdeeling van den be
schikbaren cultuurgrond over de bewerkers 
onmogelijk wordt gemaakt. Terecht heb
ben derhalve Ged. Staten hun goedkeuring 
aan het raadsbesluit onthouden. 

20 Augustus. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid · 
en Scheepvaart. (Gemeentewet art. 136.) 
- Nu in de onderwerpelijke gemeenschap
pelijke regaling betreifend de inrichting 
van den· distributiedienst het recht tot be
noeming van het personeel is toegekend 
aan den voorzitter der commissie, zondel 
dat daarbij het plegen .van over/eg met den 
burgemeester der betrokken gemeente i s 
voorgeschreven, kan, al ware dit overleg 
zeer gewenscht geweest, er iormee/ geen 
bezwaar tegen worden gemaakt, dat ten 
deze dit overleg niet is gep/eegd. - Nu de 
regaling aan den voorzitter de verp/ichting · 
oplegt om, indien twee leden, met opgave 
van redenen, een schriitelijk verzoek daar
toe -tot hem richten, binnen 48 uur een ver
gadering te beleggen, zonder dat daarbij 
aan aen voorzitter de bevoegdheid is toe-

gekend om uit hooide van eenigerlei reden 
aan een derge/ijk verzoek niet te vo/doen, 
heeit de voorzitter ten onrechte niet aan 
zoodanig verzoek voldaan. 25 Augustus-

- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 248 j 0

• art. 252.) 
- De verordening op het beheer van het 
grondbedriji houdt in dat, indien de raad 
dit telkenjare bepaa}t, de jaar/ijksche las
ten van het bedriji voor zoovee/ deze niet 
uit de gewone baten van het bedriji kun
nen worden gekweten, op de boekwaarde 
der eigendon1men warden bij[Jeschreven~ 
met dien verstande, dat in geen geval meer 
wordt bijgeschreven dan het bedrag, dat 
wegens rente van langloopende leeningen 
jaarlijks aan de gemeente wordt uitge
keerd. Noch uit de bewoordingen, noch uit 
de 'strekking volgt, dat deze bepa/ing per 
complex moat worden toagepast. Bij de 
toepassing moat het volle exploitatiever
lies van het bedriji, voorzoover dit de rente 
van la-,igloopende leeningen niet te boven 
gaat, op de boakwaarde der eigendommen 
worden bijgeschreven, waarbij alle eigen
dommen, in het bedriji opgenomen, als een 
geheel dienen te worden beschoµwd. 

19 S eptember. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken. ( Eerste Beschikking Secr.-Gen. 
Binn. Zaken ter uitvoering Achtste Veror
dening Rijkscommissaris bejr. bijzondere 
maatregelen op administratieirechtelijk ge
bied art. 20.) - Door opdracht der in dit 
art. bedoelde controle aan het Veriiicatie
bureau der Ver. v. Ned. Gemeenten is een 
goede controle op het beheer verzekerd. 
Ten onrechte is derhalve aan een daartoe 
strekkende regaling door het toezicht hou
dend orgaan goedkeuring onthouden. 

30 September 1942. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 228d.) - Ten on-

' rechte is goedkeuring onthouden aan een 
besluit tot verkoop van bouwgrond en het 
ver/eenen van optierecht op aankoop van 
een aantal bouwterreinen in de gemeente, 
daar de overeenkomst vooreerst strekt tot 
verkoop •tegen een aa11vaardbaren prijs van 
een tot het grondbe'llriji behoorend per
ceel, waarvoor moeilijk gegadigden kun
nen worden gevonden, en de contractanten 
ter anderer zijde het optierecht verwerven 
met betrekking tot uitgestrekte terreinen, 
welke evenmin vlot van de hand gaan, en 
zich verplichten die gronden geleidelijk van 
de gemeente tegen de in de overeenkomst 
aangegeven en jvoor de gemeente loonende 
prijzen al te hemen, waarnevens de ge
meente het recht behoudt_, de gronden 
rechtstreeks aan derden te verkoopen, zij 
het tegen prijzen, 15 % hooger dan die, 
welke voor de optiehouders ge/den. 

- - 2 November. · 
Gemeentegrenzen. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
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Zaken, no. 45153 B. B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht) tot herziening van 
zijn beschikking van 22 October 1941, no. 
37581 B.B. (Bureau Staats- en Administra
tief Recht), betreffende wijziging van de 
grenzen der gemeenten Middelburg, Kou- . 
dekerke en Oost- en West-Souburg. 

Aanv. Stet. 13. 19 Januari . Biz. 2'. 
- Beschikking van den ·secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 3280 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende samen
~oeging van de gemeenten Stad-Vollen
hove en Ambt-Vollenhove en toevoeging 
van een gedeelte der gemeente Ambt-Vol
lenhove aan de gemeente Blokzijl. 

Aanv. Stet. 21. 30 Januari. Biz. 3. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, no. 7153 B.B., (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), tot wijziging van 
de beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnenland
sche Zaken van 24 December 1941, no. 
42377 B .R (Bureau Staats- en Administra
tief Recht), betreffende wijziging van de 
grenzen van de gemeenten Sleen, Zweeloo, 
Westerbork, Rolde, Borger en Odoorn. 

Aanv. Stet. 82. 28 April. Biz. 31. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van. Binnenlandsche 
Zaken, No. 105n B .B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende wijzi
ging vall' de grenzen der gemeenten Box
meer, Wanroy en Oploo c.a., opheffing van 
de gemeenten Beugen c.a., Sambeek, Vier
lingsbeek en Maashees c.a. en vorming van 
een nieuwe gemeente Vierlingsbeek. 

Aanv. Stet. 83. 29 April. Blz.32. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 1no1 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende samen
voeging van de gemeenten Kockengen en 
Laag-Nieuwkoop. 

Aanv. Stet. 83 . 30 April. Biz. 43. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 12979 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende vast
stelling van de gemeentegrenzen in het 
IJsselmeer. 

Aan'I{. Stet. 98. 21 Mei. Biz. 56. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnertlandsche 
Zaken, No. 13730 B.B. (Bureau.Staats- en 
Administratief Recht), betreffende samen
voeging van de gemeenten Hunsel, Neerit
ter en Ittervoort. 

Aanv. Stet. 122. 26 Juni. Biz. 78. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 15650· B.B. (Bureau St aats- en 
Administratief Recht)., betreffende wijzi
ging van de grenzen der gemeenten Grave, 
Mill c. a. en Zeeland, opheffing der ge
meenten Schaijk, Reek, Velp en Escharen 
en vorming eener nieuwe gemeenteSchaijk. 

Aanv. Stet. 124. 29 Juni. Biz. 86. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken van 29 Juli 1942, No. 15869 B.B. 
(Bureau Staats- en Administratief Recht), 
betreffende wijziging van de grenzen der 
gemeente Cuijk c.a., opheffing der ge
meenten Linden, Beers en Gassel en vor
ming eener nieuwe gemeente Beers. 

Aanv. Stet. 147. 29 Juli. Biz. n4. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 19686 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht) tot wijziging van de 
grens tusschen de gemeenten B enthuizen 
en Hazerswoude. 
Aanv. Stet . 173. 4 September. Biz. 137. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken No. 19686 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht tot wijziging van de 
grens tusschen de gemeenten B entl:uizen 
en Hazerswoude. , 
Aanv. Stet. 173. 4 September. Biz. ·171. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 14344 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende toevoe
ging van de gemeente Broeksittard aan de 
gemeente Sittard. 
Aanv. Stet. 190. 30 September. Blz. 150. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 20481 B. B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende samen
voeging van de gemeenten Haelen, Nun
hem en Buggenum. 
Aanv. Stet. 190. 30 September. Biz. 156. 

- Beschikk:ing van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken No. 26391 B .B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende samen
voeging van de gemeenten Gronsveld en 
Rijckholt. 
Aanv. S tet. 252. 22 December. Blz. 208. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken No. 26603 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende samen
voeging van de gemeenten Jaarsveld, Lo
pik en Willige-Langerak. 
Aanv. Stet. 254. 29 December. Biz. 214. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Depattement van Binnenlandsche 
Zaken No. 26392 B. B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende samen/ 
voeging van de gemeenten E ijsden en 
Mesch. 
Aanv. Stet. 254. 29 December. Biz. ~20. 

Grensbewaklng. 
- Arrest van den Hoogen R aad. (Verorde

ning betr. het in- en uitreizen 6/z940, art. 
4a.) - Het uitvaardigen van een verbod 
als bedoeld in art. 3 der wet van zo Jan . 
z920 S. I I heeft geen zin t. a. v. in het bui
tenland wonende en aldaar verblijf houden
de vreeemdelingen, sedert bij de Verorde
ningen 6/z940 en z55/z94z het binnenrei
zen en het uitreizen uit het bezette Neder
landsch gebied volledig is geregeld in dien 
zin, dat dit aan ieder is verboden, b ehou
dens daartoe door den Rijkscommissaris 
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verleende toestemming of door de bevoeg
de militaire autoriteiten afgegeven vergun
ning, en op het onbevoegd het bezette Ned. 
gebied binnen of uitreizen straf is gesteld; 
dus kan in zulke gevallen de wet van 20 
Jan. x920 geen toe passing vinden en is deze 
wet in zooverre buiten werking gesteld. De 
berechting van de bij Verordening 6/x940 
strafbaar gestelde feiten behoort krachtens 
art. 4a van die verordening tot de kennis
neming van de Duitsche rechterlijke macht 
voor strafzaken. 5 October x942. 

'Gronchvet. -
- Arrest van den Hoogen Raad. (Grondwet 

art. x50; Sv. artt. 358,422; Verordening tot 
uitoefening van de regeeringsbevoegdhe
den in Neder/and ( 3-x940) § 6.) - § 6 van 
de Verordening 3-z940 stelt we/ als begin
sel voor de rechtspraak in het bezette Ned. 
gebied voorop, dat de uitspraken worden 
gedaan in den naam van het Recht, maar 
nergens is voorgeschreven, Jaat staan dan 
op straffe van nietigheid, dat vonnissen in 
strafzaken moeten inhouden, dat zij in 
naam van het Recht warden gewezen. -
De bewezenverklaring Jaat in verband met 
den verderen inhoud van het bevestigde 
vonnis geen andere uitlegging toe, dan dat 
daarbij van elk der gevoegd te Jaste ge
Jegde feiten het primair te Jaste gelegde 
is bewezen verklaard. - De woorden ,,ge
let op het onderzoek" kunnen moeilijk iets 
anders beteekenen, dan dat het Hof ook 
op het in hooger beroep gehouden onder
zoek heeft gelet. x6 November. 

Handclsnaamwet. 
- Arest van den Hoogen Raad. (Handelsn.

wet S. I92I no. 342 artt. I en 6.) - De 
bescherming, gegeven aan een naam of fir
ma, waaronder eene zaak werd 1gedreven, 
hangt geenszins samen met de verplichting 
tot inschrijving der zaak in het handels
register. De Handelsnaamwet heeft een 
ruimer terrein van toepassing dan de Han
delsregisterwet en bestrijkt ook gevallen, 
waarvoor geene verplichting tot inschrij
ving in het handelsregister bestaat. - Al 
bedoelde de wet van 2 Juli z934 geene ma
teri'eele' verandering te brengen in de 
H.re_s.wet, zij heeft toch wijziging gebracht 
in de kenmerken voor het begrip zaak in 
art. 2 van die wet en aus ook in bedoelde 
kenrrierken volgens de H .naamwet. Ten 
onrechte heeft de Rechtb. zich afgevraagd, 
of de werkzaamheden van het ,,Bureau 
Succes" vallen onder het begrip ,,daden 
van koophandel" en of gereq. ,,in het maat
schappelijk verkeer krachtens zijn bedrijf 
als tot den handelsstand behoorend moet 
worden aangemerkt" . Ten cleze is het ech
ter de vraag, of gereq. /outer een beroep 
uitoefent dan we/ eene onderneming heeft, 
waarin eerr bedrijt wordt uitgeoefend. Het 
een en het ander is bij een bureau, als door 
gereq. gehouden, mogelijk. Zaak terugge
wezen naar de Rechtbank. z2 ]uni. 

Handelsreglsterwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (K. art. 22; 

Handelsregisterwet artt. 3 en 22.) - Nu, 
naar 's Hofs feitelijke vaststelling, niet 

vaststaat, dat de akte van inschrijving door 
verweerder bestemd was om ten behoeve 
van eischer het bestaan der vennootschap 
te bewijzen, verplichtie geen enkele wets
bepaling het Hof aan die inschrijving vol
ledig bewijs van het bestaan der vennoot
schap toe te kennen. Eischers beroep op 
art. 22 Handelsregisterwet faalt, vermits 
het daarbij bepaalde enkel betrekking heeft 
op de beteekenis der i·nschrijving tegenover 
derden, terwijl eischer, blijkens het door 
hem gestelde, ten aanzien van de beweerde 
rechtsverhouding partij, en geen derde, 
was. De vraag., of de te bewijzen aangel>o
den feiten, al dan niet ter zake dienende 
zijn, staat· ter beantwoording van den rech
ter, die over de feiten oordeelt, evenals die 

· omtrent de bewijskracht van bewijsmid-
delen. 29 Mei. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van J ustitie en van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart, houdende 
wijziging en aanvulling der Handelsregis
terwet (Staatsblad 1918, No. 493). 

S. S.204. 17 Juni. Biz. 6. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justi.tie en van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, hou
dende wijziging van het Handelsregister-

. reglement (Stbl. 1920,-no. 2.63). 
Aanv. Stet. 145. 9 Juli. Blz. 101. 

HJnderwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken. (Hin
derwet art. 2 VII.) - Een terrein, dat 
wordt afgegraven en daarna met afval en 
huisvuil wordt opgehoogd en afgedekt met 
teelgrond, moet geacht worden te behooren 
tot de in art. 2 onder V:II genoemde inrich
tingen, zoodat voor het oprichten daarvan 
vergunning krachtens de Hinderwet is ver
eischt. Daaraan doet niet af, dat ingevolge 
Regeeringsbesluit alle nog eenige waarde 
vertegenwoordigende artikelen afzonder
Jijk moeten worden opgehaald en ingele
verd, zoodat nog slechts asch en huisvuil 
ter plaatse kunnen worden gestort, daar de 
aanvrage moet worden beoordee/d naar de 
daarbij overgelegde beschrijving, vermel
dend, dat in de inrichting huisvuil wordt 
gestort, dat het vuil eerst wordt gesof'teerd 
en het papier tot balen verpakt. 22 Januari. 

- Bes/uit van den Secretaris-Gene,aal van 
het Departement van Sociale Zaken. (Hin
denvet art. 2 V.) - Een inrichting, waar 
in ovens hout wordt verhit onder afsluiting 
van de lucht, de ui-t het hout ontwijkende 
dampen en gassen worden afgekoeld en de 
in de gecondenseerde dampen aanwezige 
teer wordt afgescheiden, waarna de in de 
ovens achterblijvende houtskool en de teer 
in den handel worden gebracht, is een in- , 
richting bestemd tot droge distillatie van 
plantaardige zelistandigheden, als bedoeld 
in art. 2 sub V. 30 April. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken. (Hin
derwet art. 2 VII j 0

• art. x5.) - Nadat 
in beroep de door een gerneentebestuur ge
vraagde vergunning voor het oprichten van 
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een vuilnisstortplaats door de Kroon was 
geweigerd, hebben Ged. Staten na een na
der onderzoek de opnieuw gevraagde ver
gunning verleend. In beroep wordt dit be
sluit van Ged. Staten wederom vernietigd 
uit overweging dat de resultaten van het 
nader onderzoek in geenen deele een zoo
danig nieuw licht in de zaak ontstoket'l. 
hebben, dat zij deze herhaalde indiening 
van het verzoek om vergunning kunnen 
rechtvaardigen, veel minder den in het J(. 
B. vermelden weigeringsgrond vermogen te 
ontzenuwen. Nog steeds moet worden aan
genomen, dat het uit de nabuurschap der 
vuilnisstortplaats voortvloeiend gevaar 
voor besmetting van de gebruikers eener 
bad- en zweminrichting met de ziekte van 
Weil niet kan worden opgeheven. 30 Mei. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken. (Hin
derwet art. s j 0

• art. 6.) - Een platte
grondteekening, waarop slechts de fundee
ringen zijn aangegeven, waarop de te be
zigen machines zullen worden gesteld, doch 
nie1 is aangeduid, welke de plaats is van 
elk der in de beschrijving opgesomde werk
tuigen, terwijl op de teekening evenmin is 
aangegeven, waar de aandrijvende electro
motoren zullen worden opgesteld, voldoet 
niet aan den eisch van art. 5 onder 2 ° . Met. 
een in hooger beroep overgelegde platte
grondteekening kan bij den te nemen be
slissing geen rekening worden gehouden, 
nu zij niet ingevolge art. 6 tweede lid op 
de . gemeentesecretarie ter visie heelt ge
legen. 8 ]uni. 

Hulsslachtingsbeslult schapen. 
- Arrest van den Hoogen .Raad. ( Econ. 

Sancti.ebesluit z94z art. z4; Slacfrtverbod 
z940, Schapen art. 2.; Huisslachtingsbesluit 
r94z, Schapen art. 2.) - Ingevolge art. 2 
Huisslachtingsbesluit z94z Schapen is 
ieder s/achten van schapen in huisslachting 
- waaromtrent in de verdere artikelen 
van dat besluit een speciale, van het 
Slachtverbod z940 Schapen afwijkende 
regeling wordt gegeven - aan de werking 
van dat Slachtverbod onttrokken. - Adv.
Gen. Rombach: Ten onrechte maakt het 
middel onderscheid tusschen hei buiten
werkingtreden en het vervallen of intrek
ken van een strafbepaling. In al deze ge
vallen is er een verandering van de straf
wetgeving in den zin van art . .z lid 2 Sr. 
(door H. R. niet beslist). I2 Januari. 

- Besehikking van den Seeretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, N ijver
heid en Seheepvaart, No. 44380 J.Z. Di
reetie van Handel en Nijverheid, tot uit
voering van artikel 4, lid 3, van de I Jkwet 
1937 (Stbt'!tno. 627). 
Aanv. Stet. 176. IO September. Biz. 138. 

IJkwezen. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaai van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 63176 J.Z., Directie 
van Handel en Nijverheid, in zake de IJk
wet 1937 (Stbl. no. 627) (wijziging van 

het Reglement op de maten, gewichten, 
meet- en weegwerktuigen 1939). 
Aanv. Stet. 225. 18 November. Biz. 194. 

In- en ultladen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Waterstaat, van 
Binnenlandsche' Zaken en van Sociale Za
ken, ter uitvoering van de Verorde,ning No. 
116/1942 van den Rijkseommissaris yoor 
het bezette Nederlandsche gebied, ter-be
spoediging van het in- en uitladen bij het 
spoorweg- en binnenseheepvaartverkeer. 
Aanv. Stet. 227. 17 November. Biz. 192. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken, No. U 25420 Afd. B.B. Bur. 0.0. & 
V., betreffende bespoediging van het in
en uitladen bij het spoorweg- en binnen
scheepvaartverkeer. 
Aanv. Stet. 1943 3. 1/2/28 Dec. Biz. 227. 

In- en ultre!zen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Verorde

ning betr. het in- en ui•treizen 6/ I 940, art. 
4a.) - Het uitvaardigen van een verbod 
als bedoeld in art. 3 der wet van IO Jan. 
z920 S. I I heeft geen zin t. a . v. in het bui
tenlana wonende en aldaar verblij[ houden
de vreemdelingen, sedert bij de Verorde
ningen 6/z940 en z55/z94z het binnenrei
zen en het uitreizen uit het bezette Neder
landsch gebied volledig is geregeld in dien 
zin, dat dit aan ieder is verboden, behou
den"s daartoe door den Rijkscommissaris 
verleende toestemming of door de bevoeg
de militaire autoriteiten afgegeven vergun
ning, en op het onbevoegd het bezette Ned. 
gebied binnen of- uitreizen straf is gesteld; 
dus kan in zulke gevallen de wet van 20 
Jan. z920 geen toepassing vinden en is deze 
wet in zooverre buiten werking gesteld. De 
berechting van de bij Verordening 6/z940 
strafbaar gestelde feiten behoort krachtens 
art. 4a van die verordening tot de kennis
neming van de Duitsche rechterlijke macht 
voor strafzaken. s October z942. 

Inkomstenbelastlng. 
- Vijfde Beschikking van den Secretaris

Generaal van het Departement van Finan
eien, tot uitvoering van het Besluit op de 
Inkomstenbelasting 1941 (Vijfde Uitvoe
ringsbesehikking Inkomstenbelasting 1941) 

Aanv. Stet. 125. 20 Juni. Biz. 69. 
- Wijziging van het Koninklijk besluit van 

27 April 1929; Stbl. no. 215. 
Aanv. Stet. 142. 13 Juli. Biz. 102. 

Invalldlteits- en ouderdomsverzekerlng. 
- Besluit_van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Soeiale Zaken be
treffende aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 17 December 1919 (Stbl. no. 
814) tot uitvoering van de artikelen 329 
en 331 der Invaliditeitswet, zooals dat be
sluit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 25 Mei 1938 (Stbl. no. 883). 

Aanv. Stet. 62. II Maart. Blz.Y18. 
- Besluit van den Secretaris-Ceneraal van 

het Departement van Sociale Zaken, be
treffende de verzekering van inwonende 
kinderen. 

Aanv. Stet. 139. 5 Juni. Biz. 66. 

... 

.. 
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- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, tot 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
den 2den Juni 1934, S t bl. no. 301, tot ,;ast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij de artikelen 2 en 
48 der Wet op de Rijksverzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid, Stbl. 1933, no. 
598, zooals dat besluit is gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van den 8sten April 
1936, Stbl. no. 848. 

Aanv. Stet. 163. 29 Juli. Biz. 123. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van artikei 222 der Invali
diteitswet. 

Aanv. Stet. 168. 7 Augustus. Biz. 126. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van de Invaliditeitswet. 
Aanv, Stet. 178. 14 Augustus. Biz. 126. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departeinent van Sociale Zaken, tot
wijziging van het Koninklijk besluit van 
29 November 191o ' tStbl. no. 791), zooals 
da.t krachtens het Koninklijk besluit van 
17 December 1938, Staatsblad no. 879B, 
luidt. 
Aanv. Stet. 235. 14 Augustus. -Biz. 163. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Sociale Zaken en 
van Financien, houdende wijziging van het 
Besluit no. 7.59/1941 betreffende tijae!ijke 
verhooging van bepaalde sociale verzeke-

. ringsrenten met een bijzonderen toeslag. 
S. S .808. 2 1 Augustus. Biz. 39. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging van artikel 22 der Wet op de 
Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid, (Stbl. 1933, no. 598) . 
Aanv. Stet. 218. 30 Sep~mber. Biz. 180. 

Invoerrechten en accijnzen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien tot tijde
lijke schorsing van de hefting van den ac
cijns op geslacht wordend mndvee. 

Aanv. Stet. 145. 21 Juli . Biz. 10c . 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financien be
treffende uitvoering van zijn besluit van 
21 Juli 1942, opgenomen in de Nederland
sche Staatscourant van 29 Juli 1942, tot 
t ijdelijke schorsing van de hefting van den 
accijns op geslacht wordend rundvee. 

Aanv. Stet. 145. 21 Juli . Biz. 105. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financien ter 
uitvoeririg van zijn besluiten van 17 Janu
ari 1941, 4 December 1941 en 23 Septem
ber 1942, alle betreffende belastingen op 
wijn. · 
Aanv. Stet. 196. 23 September. Biz. 148. 

- Beschikking van den Secretaris-Gener;ial 
van het Departement van Financien ter 
uitvoering van zijn besluiten van 17 Janu
ari 1941, 4 December 1941 en 23· Septem
ber 1942, alle betreffende belastingen op 
wijn. 
Aanv. Stet. 196. · 23 Sept ember. Biz. 1 79. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien tot wijzi
ging van de wet van 27 September 1892 
(Stbl. no. 227) omtrent den accijns op het 
zout. 
Aanv. Stet. ~32. 5 November. Biz. 190. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien, houdende 
schoolgeld middelbaar en voorbereidend 
hooger onderwijs 1942) . 
Aanv. Stet. 236. 1 December. Biz. 202. 

Jachtwet. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Landbouw en Vis
scherij en van Justitie No. u56, Afdeeling 
van den Gemachtigde voor het Boschwe
zen, de Houtvoorziening en de Jacht, be
treffende het kosteloos of tegen vermin
derden prijs uitreiken van groote jacht
akten. 
Aanv. Stet. 159. 18 Augustus. Biz. 127. 

Kamers van Koophandel en Fabrieken. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departem-ent van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, betreffende de uitvoering 
en invoering van het Besluit op de Kamers 
van Koophandel en Fabrieken. (Uitvoe
ringsbesluit Kamers van Koophandel en 
Fabrieken). 

Aanv. Stet. 63. 31 Maart. Biz. 23. 
...:... Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 39ou J. (Z./M. Di
rectie van Handel en Nijverheid), tot wijzi
ging van het Uitvoeringsbesluit Kamers 
van Koophandel en Fabrieken (Ned. Stet. 
van 31 Maart 1942, No. 63). 

Aanv. Stet. 142 . 24 Juli. Biz. 108. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 46013 J.Z./M., Direc
tie van Handel en Nijverheid, tot wijziging 

'wan het Uitvoeringsbesluit Kamers van 
Koophandel en Fabrieken (Ned. Stet. van 
3_1 Maart 1942, no. 63) . 
Aanv. Stet.- 202. 16 October. Biz. 183. 

Keurenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Keur van 

den polder Cromstrijen, art. 49.) - De 
bewezenverklaarde teJas.tlegging houdt in 
alJe elementen van de overtreding van art. 
49 j , doch niet die van art. z9 c, zoodat 
voor deze telastlegging Jaatstgenoemd 
voorschrift niet in aanmerking komt. On
der ,;iyatergangen" in den zin der Keur 
zijn te verstaan alJe slooten, waardoor wa
terafvoer in den po!der p!aats vindt, en 
onder ,,waterloop" de vrije loop van ·het 
water in die slooten. Art. 49 j gewaagt niet 
van doorstrooming van water. Art. 49 j 
verbiedt elke starting van voorwerpen of 
stoffen - uitgezonderd die . van art. 49 e 
- waardoor de waterloop kan warden be
Jemmerd, zonder daarvan starting, welke 
dempirig ten gevolge hee/1:, uit te sluiten. 

29 ]uni. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Waterstaat. (Keurenwet art. z8; Wet hou
dend algemeene rege/s Waterstaatsbestuur 
art. 23 j 0

• art. 2z.) - Door appellant is 
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niet aangevochten de beslissing, waarbij de 
aan een vergunning verbonden voorwaarde 
met toepassing van art. 18 der Keurenwet 
is vernietigd, doch is enkel bezwaar ge
maakt tegen restitutie van het ingevolge 
de vernietigde voorwaarde betaalde be
drag. Deze kwestie gaat om buiten het be
roep ingevo/ge art. 23 j 0

• art. 21 der Wa
terstaatswet 1900 in verband met art. 18 
2e lid der Keurenwet. Appellant is mits
dien in zijn beroep niet-ontvankelijk. 

11 December. 
Klnderbljslagwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende voorziening in het bestuur van 
bedrijfsvereenigingen. 

Aanv. Stc;t. 225. 8 October. Biz. 182. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, be
treffende erkenning van kinderbijslagrege. 
Engen als bijzondere regeling in den zin 

~ van artikel 5 der Kinderbijslagwet. 
Aanv. Stet. 210. 10 October. Biz. 182. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Sociale Zaken en 
van Financien, betreffende tijdelijke ver
hooging van de uitkeeringen ingevolge de 
Kinderbijslagwet. 
Aanv. Stet. 1943 19. 30 Nov. Blz. 199. 

Koophandel. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij, No. 67169 E.O.K., Directie van 
Handel en Nijverheid, houdende V<¥Jr
schriften met betrekking tot het doen van 
opgaven naar aanleiding van het verplaat
sen van zaken. 
Aanv. Stet. 238. 7 December. Blz. 205. 

Krankzlnnlgen en ldloten. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. no. 13 A, houdende wijziging 
voorwaarden opneming en verpleging van 
krankzinnigen in Rijksgestichten. 

Aanv. Stet. 27. 16 Januari. Biz. r. 
KweekerRbeslult. 
.:.... Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Landbouw en Vis
scherij en van Justitie betreffende de 
rechtspositie van den kweeker van voort
kweekingsmateriaal van cultuurgewassen 
en het verkeer met zoodanig materiaal 
(Kweekersbesluit 1941). 

S. S. 700. 5 J anuari. Biz. 26. 
Lantlbouw. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Landbouw en Vis
scherij, van Financien, van Justitie en van 
BinnenlanJsche Zaken, houdende wijziging 
van het Besluit No. 21g/1940, houdende 
regelen met betrekking tot het vervreem
den van landbouwgronden. 

S. S.705. 8 September. Biz. 68. 
Landbouwcrlslswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Crisiszui

velbesluit 1940 ( gecondenseerde melk en 
blokmelk), art. 6.) - De bewezenverkla
ring, die spreekt van het in voorraad heb-

ben van blikjes gecondenseerde melk, laat 
de uitlegging niet toe, dat onder het daarin 
genoemde gewicht van die goederen te 
verstaan is het netto gewicht, dus van de 
melk alleen. Derhalve valt het bewezen
verklaarde feit niet onder het verbod van 
art. 6 Cri'siszuivelbesluit 1940 ( geconden
seerde melk en blokmelk), dat verbiedt 
het netto voorhanden of in voorraad heb
ben van meer dan 500 K.G. gecondenseer
de melk. ( Anders: Adv.-Gen. Wijnveldt). 

5 Januari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 47; 

Aardappe/besluit V.V.O. 1940 art. z.) -
In het Aardappe/besluit V.V.0. 1940, even
als in de Landbouwcrisiswet 1933 en vele 
andere wettelijke rege/ingen is ,,doen ver
voeren" op te vatten als een zelfstandig 
straibaar feit, n.1. in den zin van het ge
wone spraakgebruik als het opdragen van 
het vervoer aan, of het laten geschieden 
van het vervoer door een ander. Bij voor
meld Besluit is noch eene deelnemingsrege
ling in overeenstemming, noch zulk eene 
rege/ing in afwijking van art. 47 Sr. gege
ven. - Qualificatie gewijzigd. 1 ]uni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 
198; Landbouwcrisiswet 1933, art. 34.) -
Art. 34 der Landbouwcrisiswet 1933 laat 
redelijkerwijze geen andere uitlegging toe 
dan deze, dat de ambtenaren belast met 
het opsporen van de bij die wet strafbaar 
gestelde feiten ten a/len tijde bevoegd zijn 
a/le voorwerpen, die kunnen dienen om de 
waarheid aan den dag te brengen inbeslag 
te nemen. - Waar het voor de beantwoor
ding der vraag, of req. het goed had ont
trokken aan een ,,krachtens de wet" daar
op gelegd bes!ag van belang is of req. werd 
verdacht van overtreding van de Land
bouwcrisiswet 1933 dan we! van eenig ( an
d er) strafbaar feit - in welk geva/ de op
sporingsambtenaar slechts tot inbeslagne
min"g bevoegd was in de gevallen genoemd 
in de artt. 95 en 96 Sv. - was de Rechter 
t. a. v. dit in de telaste/egging voorkomen
de alternatief gehouden een keuze te doen. 
( Anders A dv.-Gen. Rombach). - 29 ]uni. 

Laud bou win ventarlsatle beslult. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Landbouw

inventarisatiebesluit 1939 art. 1.) - Bij 
gebreke van een uitdrukkelijk voorschrift 
dienaangaande mag niet worden aangeno
men, dat reeds het enkele in eigendom heb
ben van vee, dat men bij een ander laat 
weiden, zou vormen het uPtoefenen van een 
veehouderijbedrijf. Der halve heeft lie Rech
ter, door aan ,,landbouwbedriji" in de te
lastlegging een te ruime beteekenis toe te 
kennen, en die aldus opgevatte telast!eg
ging bewezen te verklaren, 'tliet op den 
grondslag der telastlegging beraadslaagd 
en beslist, zoodat het vonnis niet in stand 
kan blijven. 15 ]uni. 

Land- en Tulnbouwongevallenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging der Ongevallenwet 192 1 en der 
Land- en Tuinbouw-ongevallenwet 1922. 

Aanv. Stet. no. 9 April. Biz. 29. 
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- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 
het Departement van Soeiale Zaken, be
treffende de verzekering van inwonende 
kinderen. 

Aanv. Stet. 139. 5 Juni. Biz. 66. 
Landoorlogreglement. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet A. B. 

art. rz; Wet- R. 0. art. 99; Landoorlog
reglement art. 43.) - Aan de besluiten 
van een Secr.-Gen. van een Ned. Departe
ment van Alg. Bestuur, gegeven op grond 
van de verordening betreffende de be
voegdheden van de Secretarissen-Ge neraal 
van de Ned. Departementen van Alg. Be
stuur No. 23/z940) kan onder de huidige 
omstandigheden het karakter van wet in 
den zin der Ned. wetgeving niet warden 
ontzegd. - Wan,neer in cassatie over s. of 
v. t . van een zoochmig voorschrift ~ordt 
geklaagd pleegt de H. R. zulk een klacht 
te beschouwen als een klecht wegens s. of 
v. t. der wet als be<Joeld bij art. 99 ze li"d 
sub 2 der Wet R . 0. en neemt van die 
klacht kennis. - De Ned. rechter mag de 
innerlijke waarde of billijkheid eener wet 
niet beoordeelen en een wet niet toetsen 
aan een verdrag, z'P.als dat waarvan het 
Landoorlogreglement z907 dee/ uitmaakt 
en evenmin aan een voorschrift als het 
Decreet van den Fiihrer over de uitoefe
ning van de regeeringsbevoegdheden in 
Nederland van 18 Mei 1940 (Verordenin
genblad 1/1940). - Noch de geschiedenis, 
waaronder de Ned. parlementaire geschie
denis, noch de woorden van art. 43 Land
oorlogreglement leveren eenigen grand op_ 
om aan te nemen, dat bij de vaststelling 
de bedoeling is geweest, om aan de over
eenkomstig de strekking van dat artikel in 
een bezet gebied in functie gebleven rech-

- terlijke macht, de bevoegdheid te verlee
nen om de maatregelen door den bezetter 
ter behartiging van de in dat artikel ge
noemde belangen genomen, te toetsen aan 
den eisch, dat daarbij, behoudens vol
strekte verhindering, de in het land gel
dende wetten warden geeerbiedigd. 

12 januari. 
Landstand. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
seherij, No. 6192, Afdeeling X, Direetie 
van den Landbouw, betreffende de veror
denende en de besehikkinggevende be
voegdheid van- den Nederlandsehen Land
stand (Derde Uitvoeringsbesluit Neder-
lands~e Landstand). . 

Aanv. Stet. 96. 20 Mei. Biz. 55. 
Leerplichtwet. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
sehap en Kultuurbeseherming, houdende 
wijziging van de Leerpliehtwet in verband 
met de invoering van het aehtste leerjaar 
aan de seholen voor gewoon lager onder
wijs. S. S.352. 26 Augustus. Biz. rr. 

Loon belastlng. 
- Tweede besluit van den Seeretaris-Gene

raal van het Departement van Finaneien, 
houdende wijziging en aanvulling v_an het 

Besluit op de Loonbelasting 1940. 
. S. S.405. 13 Juni . Biz. 63. 

Luchtbeschermlng. 
- Besluit van de Seeretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie, van Bin
nenlandsehe Zaken en van Sociale Zaken 
ter uitvoering van de Luehtbesehermings
verordening. 

S. S.209. 25 Augustus. Biz. 8. 
Luch tbeschermlngswet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet z929 artt. z, 48, 
58, ze lid; Wet betreffende bescherrning 
tegen luchtaanvallen art. z.) - Het hoofd 
van den luchtbeschermingsdienst voor een 
of meer gemeenten is ambtenaar in den 
zin der Ambtena·renwet 1929. - Bij het 
aangevochten besluit is een derge/ijke 
ambtenaar ontheven van zijn functie. Als 
dit besluit bedoeld is als een strafbes/uit 
- wat de C. R. v. B., gesteld voor een 
keuze uit tegenstrijdige verklaringen, we/ 
wil aannemen -, strijdt het met de ge
meentelijke bepaling, die naast niet ter 
zake dienende straffen slechts kent ,,onge
vraagd eervol ontslag" en ,,niet eervol ont
slag". Het besluit is trouwens ook niet met 
redenen omkleed, gelijk de gemeentelijke 
verardening toch ,,oorschrijft voor een 
strafbesluit. - Ten overvloede onderzoekt 
de C. R. v. B., of- het besluit, niet opgevat 
als een straibesluit, gehandhaafd kan war
den. Als besluit tot onts/ag wegens onge
schiktheid moet het eveneens nietig war
den verk/aard~ daar van ongeschiktheid 

· geenszins is gebleken. - Daar inmiddels 
een ander is benoemd in de functie vah 
hooid van den luchtbeschermingsdienst en 
er niet meer dan een hooid mag zijn, moet 
de nietigheid van het besluit gedekt war
den verklaard onder toekenning van i 300 
schadevergoeding. - 3 December. 

Merkemvet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Merken

wet art. 3.) - Het Hof, vaststellend, dat 
bater en margarine veelal in dezelfde win
ke/s verkrijgbaar zijn, kon daarnit gereede
Jijk afleiden, dat deze waren, in den zin 
van art. 3 Merkenwet tot dezelide soort 
behooren. Hieraan kan niet afdoen, dat in 
eene andere wet in gel]eel ander verband 
ten aanzien van deze waren voorzieningen 
z(in getroifen. 30 ]anuari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Rv. artt. 
28r-297, 398-429; Merkenwet art. 3.) -
In het algemeen moet de gerechtigde op 
een woordmerk, dat gelijkenis vertoont 
met eene hoedanigheidsaanduiding daze 
beperking du/den, tenzij het aanduiden der 
hoedanigheid geschiedt op zoodanige wijze, 
dat zij den indruk wekt als merk te war
den gebruikt. Of dit Jaatste ten deze het 
geval is geweest kan niet voor het eerst in 
cassatie worden onderzocht, nu zulks mede 
afhangt van een onderzoek van feitelijken 
aard. - Ook de stelling, dat verweerster 
zonder noodzaak gebruik heeit gemaakt 
van de bevoegdheid eene hoedanigheid ha
rer waar aan te kondigen, en dusdoe_nde 
onrechtmatig zou hebben gehandeld, kan 
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als van feitelijken aard niet met vrucht 
voor het eerst in cassatie warden te berde 
gebracht. - Het betoo~ van verweerst~r, 
dat het beroep in cassatzemededaarom.met 
kan slagen, omdat uit 's Hofs overwegin
gen zoude volgen, dat het Hof niet anders 
bedoelde dan te beoordeelen de kansen in 
het hoofdgeding van de door eischeres 
voorgedragen juridische stellingen, gaat 
niet op, daar het Hof dit oordeel wederom 
deed steunen op zijne opvatting omtrent 
den omvang der bescherming van een 
merk, die de merkenwet verleent. Mocht 
deze rechtsopvatting, die eene onmisbare 
schakel vormt in 's Hofs redengeving on
juist blijken, dan zoude v'emietiging van 
het arrest moeten volgen. I9 ]uni. 

✓ 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Merken
wet art. 9.) - Alleen de vraag, of de aan
geboden voorstelling ter onderscheiding 
van inzenders waren van die van anderen 
kan dienen of - i . v. m. het derde lid van 
art. 4 - daarvoor mag diene'n, is ten deze 
beslissend, met de omstandigheid, dat de 
belanghebbende het merk al dan niet heeft 
gebruikt of zal gebruiken. Deze laatste om
standigheid heeft we/ beslissende betee
kenis voor het ontstaan en voortbestaan 
van het recht tot uitsluitend gebruik van 
een merk, maar · niet voor de vraag, of de 
ter inschrijving aangeboden voorstelling 
al dan niet een merk in den zin der wet 
kan opleveren. Van misbruik van recht 
kan hier geen sprake zijn. 26 ]uni. 

M:llitalre Zaken. 
~ Zesde Uitvoeringsbesluit van het Hoofd 

van het Afwikkelingsbureau van het De
partement van Defensie nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en ver
zorging van militair en burgerlijk personeel 
der voormal-ige Nederlandsche Zee- en 
Landmacht. S. S.500. .8 Januari. Biz. 22. 

- Zevende Uitvoeringsbesl4it van den Com
missaris voor de belangen van de voorma
lige Nederlandsche Weerm~cht nopens 
maatregelen ten aanzien van de bezoldi
ging en verzorging van militair en burger
lijk personeel der voormalige Nederland
sche Zee- en Landmacht. 

S. S.501. 9 Maart. Biz. 22. 
- Achtste Uitvoeringsbesluit van den Com

missaris voor de belangen van de voorma
lige Nederlandsche Weermacht nopens 
maatregelen ten aanzien van de bezoldi
ging en verzorging van militair en burger
lijk personeel der voormalige Nederland- -
sche Zee- en Landmacht. 

S. S .502. 27 Maart. Blz. 23. 
- Negende Uitvoeringsbesluit van den Com

missaris voor .de belangen van de voorma
lige Nederlandsche Weermacht nopens 
maatregelen ten aanzien van de bezcildiging 
en verzorging van militair en burgerlijk 
personeel der voormalige Neder!andsche 
Zee- en Landmacht. 

· S. S .503. 30 Mei. Biz. 23. 
MolJlllsatleslachtoffers. 
- Negende Uitvoeringsbesluit van den Com-

missaris voor de belangen van de voorma
lige Nederlandsche Weermacht nopens 
maatregel.en ten aanzien van de bezoldiging 
en verzorging van militair en burgerlijk 
personeel der voormalige Nederlandsche 
Zee- en Landmacht. 

S. S.503. 30 Mei. Blz. 23. 
l\Iolens. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij, betreffende de slooping 
of verandering van molens. 

S. S.354.- 15 September. Blz. 14. 
Motor- en Ilijwielreglement. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat, houden
de wijziging en aanvulling van het Motor-
en R ijwielreglement. • 

S. S.550. 20 Februari. Biz. 24. 
- Arrest vim den Hoogen Raad. (Sr. art. I 

lid 2; M. en R.regl. art. 5; Wegenverkee:s-
,,. regeling art. z3.) - Van een verandermg 

in de wetgeving in den zin van art. I lid 2 
Sr. kan slechts dan worden gesproken, in
dien de ven>anging van de strafbaarstel
ling der vroegere door de Jatere wetsbe
paling veroorzaakt is door verandering in 
de opvatting van den wetgever omtrent de 
strafwaardigheid van hetbewezenverklaar
de feit. Zoowel art. 5, 2e lid M. enR.regl. als 
art. z3, ae lid Wegenverkeersregeling rege
len - zij het op verschiJJende wijze - het 
voorrangsrecht bij kruisingen en vereeni
gingen van wegen, terwijl niet nakoming 
dier regelingen onderscheidenlijk in art. 73 
M. en R.regl. en art. 42 Wegenverkeers
regeling strafbaar is gesteld. De wetgever 
heeft dus wel wijziging in de voorrangsre
geling gebracht, - klaarblijkelijk in ver
band met de eischen, welke de ontwikke,
Jing van het verkeer en in 't bijzonder van 
het snelverkeer stelt - maar door deze 
wijziging van zuiver technischen aard is 
in de opvatting van den wetgever, dat het 
niet-opvolgen van zoodanige regelingen in 
ieder geval strafbaar gesteld moet warden, 
geene verandering gekomen, zoodat ten 
deze niet aanwezig is verandering van wet
geving in den zin van art. z, :e lid Sr. ::-
Het bewezen feit ontleent 1mmers z11n 
strafwaardig karakter niet aan het niet den 
doorgang vrijlaten aan den bestuurder uan 
het rijwiel, op zichzelf beschouwd, maar 
aan het niet-iQachtnemen van een voor de 
veiligheid van het verkeer op den weg ge
geven voorschrift, door welke niet-inacht
neming, - juist omdat bedoelde technische 
regeling toen gold, - de veiligheid van het 
verkeer in gevaar werd gebracht of kon 
warden gebracht, hetgeen de wet, zoo voor 
als na bedoelde wijziging, niet heeft gewild. 

9 November. 
Motorr;Jtulgenhel:lstingwet. 
- Arrest van d6n Hoogen Raad. (Motorrij

tuigenbelastingwet art. I7.) - Niet blijkt 
op welke gronden de rechter het verweer 
heeft ter zijde gesteld, dat req. weliswaar 
het motorrijtuig, dat hij zelf voor onbe-
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paalden tijd in huur had, heeft onderver
huurd aan de firma Kotting te Essen, en 
dat het niet was gevorderd, tllflar dat die 
firma reed voor de Baustelle der Luftwaffe 
en dat req. het motorrijtuig niet mocht 
terugnemen, welke Jaatste toevoeging, 
waarvan de feitelijke juistheid en beteeke
nis in cassatie niet vaststaan, van belang 
kan zijn zoowel t. a. v. de vraag of req. nog 
als houder van het motorrijtuig kon wor
den aangemerkt als voor de vraag of hij 
voor het rijden met dat motorrijtuig op den 
openbaren weg verantwoorde/ijk mag wor
den gesteld. - Anders: Adv.-Gen. Wijn
veldt. z9 januari, Biz. 420. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Motor
rijtuigenbelastingwet art. z7.) - De hou
der van het motorrijtuig blijit," ook na den 
bestuurder van dat motorrijtuig volgens de 
beschikking van den Minister te hebben 
gemachtigd de 60-daRen-kaart in te vu/Jen, 
zelf voor de behoorlijke aanteekening op 
de belastingkaart aansprakelijk, en kan 
zich niet op afwezigheid van alle schufd 
zijnerzijds beroepen indien die bestuurder 
met het motorrijtuig op den openbaren weg 
rijdt hoewel hij de voorgeschreven aantee
kening op de belastingkaart heeft ver
zuimd, voor hoedanige nalatigheid de hou
der door de machtiging het risico heeft 
aanvaard. - Anders Adv.-Gen. Rombach: 
ook voor het fiscale recht geldt, dater geen 
strafbaarheid bestaat bij gebleken afwezig
heid van alle schuld, tenzij een uitzonde
ring op dien regel uitdrukkelijk wordt vast
gesteld. 26 januari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Motor
rijtuigenbelastingwet art. z7.) - De Rech
ter heeft - de verklaring van req. aan den 
verbalisant als juist aanvaardende - uit 
die verklaring afgeleid, en ook kunnen af
leiden, dat het houderschap niet van req. 
op de Bauleitung was overgegaan, doch 
req. zijn knecht deed rijden waar deze door 
de Bauleitung werd gedirigeerd. 22 ]uni. 

Muntwezen, 
- Besluit van den Secr~aris-Generaal van 

het Departement van Financien tot intrek
king van den nikkelen stuiver. 

Aanv. Stet. 46. 5 Maarl. Blz. 18. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien tot intrek
king van den bronzen cent. · 

Aanv. Stet. 51. 13 Maart. Blz. 19. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Fimlneien tot intrek
king van den zilveren rijksdaalder, gulden, 
halve gulden, het zilveren vijf-en-twintig
centstuk en tiencentstuk en het bronzen 
twee-en-een-halve-centstuk. 

Aanv. Stet. 172. 27 Augustus. Blz. 136. 
}Iijnwezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat, houden
de vervanging van het Electrotechnisch 
Mijnreglement 1939. 

Aanv. Stet. 104. 16 Maart. Blz. 19. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat, houden-

de wijziging en aanvulling van het Mijn-
reglement 1939. /. 

Aanv. Stet. 180. 22 Juli. Blz. 105. 
Natlonale Plan. 
- Eerste Uitvoeringsbeschikking van den 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, B.Z. no. x V., 
houdende vaststelling van regelen, als be
doeld in artikel 5, vierde lid, van het be
sluit van 15 Mei 1941 (no. 91/1941) be
treffende de instelling van een Rijksdienst 
voor het Nationale Plan. 

Aanv. Stet. 19. 22 Januari. Blz. 3. 
- Tweede Uitvoeringsbeschikking van den 

Seeretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, met betrekking 
tot het besluit van 15 Mei 1941 (No. 91/ 

-, 1941) houdende voorschriften betreffende 
de organisatie van den Rijksdienst voor het 
Nationale Plan. 

Aanv. Stet. 107. 5/6 Juni. Blz. 67. 
- Derde Uitvoeringsbeschikking van den 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, met betrekking 
tot het besluit van 15 Mei 1941 (No. 91/ 
1941), houdende voorschriften betreffende 
het Nationale Plan en Streekplannen. 

Aanv. Stet. 129. x Juli. Blz. 96. 
N)Jverheldsonderw)Js. 
- Besluit van de Seeretarissen-Generaal van 

de Departementen van Opvoeding, W eten
schap en Kultuurbescherming, van Land
bouw en Visscherij en van Justitie betref
fende het voere.n van opleidingsaanduidin
gen doorrafgestudeerden van wettelijk ge
subsidieerde middelbare technische scholen 
en daarmee gelijkgestelden en betreffende 
de bescherming van den titel en de aan
duiding van ingenieur. 

Aanv. Stet. 187. ::;i5 Juni. Blz. 77. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbeseherming, No. ::;i40 0. 
W.K., tot wijziging van het Rechtspositie
besluit N :O. 1935 (besluit van 6 ,i\ugustus 
1935, Stbl. no. 501, laatstelijk gewijzigd bij 
besluit vap 30 Maart 1940, Stbl. no. 362). 
Aanv. Stet. 168. 25 Augustus. Blz. 134. 

Noordoostel)Jke Polder. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Binnenlandsche 
Zaken, Waterstaat, Financien en Land
bouw en Visscherij tot instelling van een 
openbaar lichaam voor het gebied van den 
Noordoostelijken Folder. 

Aanv. Stet. 151. 28 Juli. Blz. 109. 
Notarlaat. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, Afd. A. S., 
No. 902 Z, Kabinet, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 4 Juni 1878, Staats
blad no. 81, houdende voorsehriften ter uit
voering van artikel 14 van de Wet op het 
Notarisambt. 

Aanv. Stet. 150. 4 Augustus. Blz. 125. 
Octr-0oireglement. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 44561 J.Z., Directie 
van Handel en Nijverheid, t.ot wijziging 
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van het Octrooireglement (Stbl. 1921, no. 
1083). . 
Aanv. Stet. 161. 20 Augustus. Biz. 128. 

Octroolwet. 
-Arrest van den Hoot},en Raad. (Octrooiwet 

artt. z,' 20, 5z.) - Geen wettelijke bepa
ling, met name ook niet art. 20 Octrooiwet, 
verplichtte het Hof 1te vermelden, dat het 
voldoende technische wetenschap bezat of 
had verkret},en om de uitvinding te begrij
pen of te kunnen beoordeelen, dat de des
kundig,en de uitvinding onjuist uit het oc
trooischrif.t hebben bet},repen. Daargelaten 
of genoemd artikel eenige beteekenis heeit 
voor den uitleg van een octrooischrift, 
houdt het in zijn derde lid geenszins in -
gelijk het middel blijkbaar aanneemt -
dat de beschrijving enkel voor een deskun
dige, doch niet voor een leek begrijpelijk 
mag zijn. - Het staat den rechter vrij -
zooals het Hof ten deze deed - het ken
merkende van de uitvinding al te leiden 
uit alle gegevens, welke in conclusies en 
beschrijving zijn te vinden. Uit 's Hals 
overwegingen volgt, dat het de vermenging 
binnen de straalinrichting als kerrmerk 
heeft aanvaard, niet op grand van he;t met 
de inrichting beoogde doe!, doch vanwege 
de in het octrooischriit besr.hreven werking 
dier inrichting. Zulk eene werking kan stel
lig dienen om eene geoctrooieerde inrich
ting nauwkeurig aan. te duiden. - Den 
eisch, dat het geoctrooieerde als beter moet 
warden beschouwd dan het reeds bekende 
of het gestelde doel door de inrichting be
ter wordt bereikt, heeit het Hof niet ge
steld, zoodat de desbetreiiende grief ieite
lijken grondslag mist. - Van eene uitkomst 
op het gebied van nijverheid kan ten aan
zien van eene inrichting slechts worden ge
sproken, indien een praktisch resultaat 
wordt verkregen, hetgeen, gelijk het Hof 
vaststelde, met de onderhavige inrichting 
niet het geval ip. - De klacht in cassatie 
omtrent het door het Hof beweerdelijk na
gelaten onderzoek kan geen doe/ treiien, nu 
niet blijkt, dat in de vorige instanties de 
wensch tot het instellen van dusdanig on
derzoek werd geuit. 9 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 
z401; Octrooiwet z9zo S. 3z3 art. 30°) -
Deze behandeling valt buiten die welke bij 
art. 30 Octrooiwet z9zo S. 3z3 uitsluitend 
den octrooihouder zijn voorbehouden. Zij 
kan onrechtmatig zijn. Eene reparatie aan 
een onrechtmatig in het verkeer gebracht 
toestel zal echter slechts dan onoirbaar zijn, 
indien de reparateur handelde zonder re
delijk belang met den •toeleg den octrooi
houder schade te berokkenen. Uit de hier 
gestelde omstandigheden vloeit zulks ech
ter niet noodzakelijk voort. z3 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Rv. art. 
6z:,; Ootrooiwet ait. 39.) - Het enkele 
feit, dat een schadeiactor niet in de inlei
dende dagvaarding is vermeld, levert geen 
beletsel op om daarmede in de staatproce
dure rekening te houden. Dit zoude eerst 
het geval zijn, indien in die dagvaarding 
de vordering tot schadevergoeding tot be-

paa/de andere schadefactoren ware be
perkt, waarvan ten deze uit het aangeval
len arrest niet blijkt. - 's Hofs arrest kan 
slechts a/dus worden verstaan, dat het Hof, 
op grond van de omstandigheid, dat S. zijn 
aandeel in het octrooi zonder voorbehoud 
overdroeg aan L., die het onmiddellijk 
daarna aan verweerster heeft overgedragen 
met alle aanspraken, speciaal die op scha
devergoeding tegen inbreukmakers ten 
tijde dat L. rechthebbend op het octrooi 
was," heeft aangenomen, dat S. bij de akte, 
waarbij hij zijn dee/ van het octrooi bver
droeg aan L., mede zijne aanspraken op 
schadevergoeding tegen inbreukmaken 
heeft overgedrat},en. Het middel, dat er 
van uitgaat, dat het Hof zoodanige cessie 
niet heeft aant},enomen, mist dus feitelijken 
t},rondslag. [Anders, echter ook met on
juistbevinding van het middel, Proc.-Gen. 
Berger. Deze bovendien: het middel bevat 
een in cassatie ontoelaatbaar n(>VUm.] 

zo April. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Octrooiwet 

z9zo S. 3I3 art. 43.) - Het Hof heeft fei
telijk vastge~eld, dat octrooi no. zo773 
- en dat geldt ook voor no. 8893 - niet 
is verleend voor elke constructie, die onder 
de in het octrooi daarvan gegeven o~ 
schrijving kan worden gebracht, maar 
slechts voor eene zoodanige construotie, 
waarmede het uit het octrooischrift al te 
leiden doe/ wordt verwezenlijkt. Het mid
del, dat uitgaat van de veronderstelling, 
dat het octrooi verleend is voor het voort
brengsel los van zijne werking, mist dus 
feitelijken grondslag. - Bij de uitlegging 
van het octrooi mocht het Hof de beteeke
nis der gebezigde termen zeer zeker vast
stellen door rekening te houden met het
geen de uitvinder zelf blijkens het octrooi
schrif.t daaromtrent had doen blijken. De 
rechter heeft zelfstandig te onderzoeken, 
in we/ken zin het octrooi is te verstaan, on-

-afhankelijk dus van de uitlet},ging door par
tijen aan den inhoud van het octrooischrif.t 
gegeven. - Nu is vastgesteld, dat de be
schermde uitvinding niet alleen door de 
constructie, maar mede door het effect is 
bepaald, heeft het Hof terecht ook van dit 
laatste den bewijslast gelegd op de partij, 
die de inbreuk heeft gesteld. 8 Mei. 

-Arrest van den Hoogen Raad. (Octrooiwet 
art. 34.) - De stelling van het middel, dat 
bij het verleenen van eene licentie volgens 
_art. 34 lid 2 Octrooiwet dezelfde belangen 
in het geding zijn als bij het verleenen van 
eene licentie krachtens het eerste lid van 
dat art., kan niet worden aanvaard. - Het 
zesde lid van dit art. geeft t},een richtsnoer 
bij het bepalen van de daarbij geregelde 
vergoeding; De wet heelt hier den rechter 
volle vrijheid willen laten. Door de, voor 
rekening van het Hof blijvende, wijze om 
tot het bepalen van de vergoeding te ge
raken is dan ook geen der aangehaalde be
palingen der wet geschonden. 

z7 December. 
Omzethelastlng. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
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treffende een regeling voor de heffing van 
omzetbelasting ten aanzien van tusschen
personen bij het verzekeringsbedrijf (As
surantie-regeling-omzetbelasting 1942). 

Aanv. Stet. 160. 1 Augustus. Blz. 123. 
Ondernemlngsbelastlng. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Binnenlandsche Za
ken en van Financien betreffende het hef
fen van een ondernemingsbelasting ten be
hoeve van de gemeenten (Besluit op de 
Ondernemings belasting 1942.) 

S . S.302. 28 April. Blz. 43. 
- Eerste Beschikking van den Secretaris

Generaal van het Departement van Finan
cien, tot uitvoering van het Besluit op de 
Ondernemingsbelasting 1942 (Eerste Uit
voerings beschikking Ondernemingsbelas
ting 1942). 

Aanv. Stet. 135. 1 Juli. Biz. 100. 
Onderwijs. (Hoog·er) 
- Besluit van d en Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, No. 12 
O.W.K., tot wijziging van het Academisch 
Statuut (studie in de Chineesche en Ja
pansche taal- en letterkunde). 

Aanv. Stft. II6. 19 Januari. Blz. 2. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departemen~ van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, houdende 
wijziging en aanvulling der Hooger-onder
wijswet ender Wet van 15 December 1917 
(Stbl. No. 700) tot regeling van het Hoo
ger Landbouw Onderwijs. 

S. S.351. II Maart. Blz. II. 

- Besluit van-de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbeschenning, van Land
bouw en Visscherij en van Justitie betref
fende het voeren van opleidingsaanduidin
gen door afgestudeerden van wettelijk ge
subsidieerde middelbare technische scholen 
en daarmee gelijkgestelden en betreffende 
de bescherming van den titel en de aan
duiding van ingenieur. 

Aanv. Stet. 187. 25 Juni. Blz. 77. 
- .Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbeschenning, tot wijzi
ging en aanvulling van het besluit van den 
4den Maart 1935 (-Stbl. no. 95), gewijzigd 
bij besluit van II April 1938 (Stbl. no. 
652), houdende vaststelling van bepalingen 
betreffende de promotien en de examens 
aan de Landbouwhoogeschool. 

Aanv. Stet. :.23. 29 Juni. Biz. 84. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, houdende 
aanvulling der Hooger-onderwijswet en der 
wet tot regeling van het hooger landbouw
onderwijs. (Ned. Stet. 1942, nr. 178). 

Aanv. Stet. 178. 15 Juli . Biz. 102. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kuhuurbescherming, No. -332 
O.W.K., houdende aanvulling van het Ko
ninklijk besluit van 22 Augustus 1906 
(Stbl. no. 229), waarbij warden aangewe-

zen de buitenlandsche instellingen en de 
buitenlandsche getuigschriften, bedoeld in 
artikel 134 der hooger-onderwijswet. 
Aanv. Stet. 232 . 19 November. Biz. 194. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming en van Bin
nenlandsche Zaken en den waarnemend 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien, betreffende de heffing van 
schoolgeld voor het middelbaar en het 
voorbereidend hooger onderwijs. (Besluit 
schoolgeld middelbaar en voorbereidend 
hooger onderwijs 1942). 
Aanv. Stet. 236. 1 December. Biz. 202. 

Oll(Jerwijs. _ (Mld1lelbaar) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbeschenning, no. 15 0. 
W.K., tot vaststelling van nieuwe mini
mum-tabellen voor de door het Rijk ge
subsidieerde bijzondere hoogereburger
scholen met vier-jarigen cursus. 

Aanv. Stet. 18. 20· Jamiari. Blz. 2. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, tot aanvul
ling van het Reglement voor de Rijks hoo
gere burgerscholen, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van IO Juli 1926 (Stbl. no. 
231), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 26 Juni 1939 (Stbl. no. 369). 

Aanv. Stet. 168. 3 Augustus. Blz. 124. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming en van Bin
nenlandsche Zaken en den waarnemend 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien, betreffende de heffing van 
schoolgeld voor het middelbaar en het 
voorbereidend hooger onderwijs .• (Besluit 
nadere wijziging van het Koninklijk be
sluit van s Juni 1912 '(Stbl. no. 181) tot 
uitvoering van artikel 123 van de wet van 
20 Juni 1862 (Stbl. no. 62). 
Aanv. Stet. 245. 17 November. Blz. 193. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming en den 
waarnemend Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien, tot regeling 
van de schoolgeldheffing aan de Rijks 
hoogere burgerscholen. (Schoolgeldbe
schikking Rijks hoogere burgerscholen). 
Aanv. Stet. 236. 1 December. Bl:t. 200. 

Onderwijs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za~ 
ken. (Wet van 28 Mei z925 S. 2z6 Art. 
LXXXVII; Lager Onderwijswet z920 art. 
z25.) - Art. LXXXVII der wet van 28 
Mei z925 S. 2z6 is opgenomen ten behoeve 
van hen, te wier aanzien in het geheel 
geene wachtgeldrege/ing bestaat, en niet 
ten behoeve van hen, die uitdrukkelijk van 
eene Rijksregeling zijn uitges/oten. Der
halve kan eene vakonderwijzeres in vak k 
aan een bijzondere /agere school in verband 
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met art. I-'lS se lid der L. O.-wet I920 aan 
genoemd artikel geen aanspraken ontlee
nen. -'II januari. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Oj)voeding, Weten
schap en CuUuurbescherming. (Lager On
derwijswet I920 art. IOI .) - Nu vaststaaf, 
dat het schoolbestuur ten tijde van den 
bouw der school genoodzaakt is geweest 
het perceel, waarop de school gebouwd is, 
in zijn geheel in erlpacht te nemen, is het 
redelijk, dat de gemeente de erlpachtskos
ten voor dit geheele perceel, met uitzon
dering van dat gedeelte, hetwelk naar even
redigheid geacht moet warden bij de on
derwijzerswoning te behooren, voor haar 
rekenmg neemt. 29 januari. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Opvoeding enz. en 
Binnenlandsche Zaken. (Lager Onderwijs
wet I920 art. zo3.) - Het zesde lid van 
art. zo3 geeft aan het bestuur eener bij
zondere Jagere school aanspraak op een on
verkorte uitkeering van het aangevraagd 
bedrag aan voorschot op de exploitatiever
goeding, zonder dat eenige a/trek, uit we/
ken hoofde ook, daarop wordt toegepast. 
Een besluit van B. en W., waarbij op het 
voorschot in mindering wordt gebracht een 
bedrag wegens aan de gemeente verschul
digde vergoeding voor het in gebruik geven 
van een schoollokaal tijdens de schooluren, 
is derhalve .in strijd met de wet. 23 Maart. 

- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 
bet Departement van Opvoeding, Weten
sebap en Kultuurbeseberming, betreffende 
de insebrijving en oversebrijving van leer
van bet Departement van Finaneien, be
lingen. 

Aanv. Stet. 62. 30 Maart. Biz. :fa. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

bet Departement van Opvoeding, Weten
sebap en Kultuurbeseberming betreffende 
de insebrijving en oversebrijving van leer
lingen. 

Aanv. Stet. 68. 30 Maart. Biz. 22 . 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

bet Departement van Opvoeding, Weten
sebap en Kultuurbeseberming, No. 103 0. 
W.K., betreffende bet geven van onderwijs 
in de liebamelijke oefening aan seholen 
voor uitgebreid lager onderwijs. . 

Aanv. Stet. 63. 31 Maart. Biz. 23. 
- Besluit van den Secretacis-Generaal van 

het Departement van Opvoeding enz. (La
ger Onderwijswet I920 art. 23 j 0

• art. 22bis 
en art. I9.) - De invoeging in de wet van 
ar-t. 22bis, waarbij een verplichti:;g tot op
heffing van openbare scholen bij over
schrijding van het gestelde minimum aan
tal Jeerlingen aan de gemeentebesturen 
wordt opgelegd, heeft onverlet gelaten de 
o. a. uit art. 23 eerste lid onder c blijkende 
bevoegdheid der gemeentebesturen om, 
wanneer de opheffing van een school ge
wenscht mocht zijn, daartoe over te gaan. 
- Een afzonderlijke beslissing omtrent de 
vraag, of art. I9 de instandhouding der 
school vordert, komt slechts te pas ingeval 
van de verplichte opheffing van openbare 

scholen, maar zou bij vrijwHlige opheffing 
van de school door het gemeentebestuur 
geen zin hebben. 9 April. 

- Uitspraak van den Centra}en Raad van 
Beroep. (Lager-Onderwijswet I920 art. SI; 
Ambtenarenwet I929 art. 24.) - Een op 
wachtgeld gestelde onderwijzer, _wiens 
wachtgeld wordt vervallen v erklaard op 
grond van het 4e lid van art. SI der Lager-

. Onderwijswet I920, heeft het recht van 
beroep op den ambtenarenrechter. - Bij 
benoeming van een op wach tgeld gestelden 
onderwijzer tot onderwijzer bij het open
baar Jager onderwijs op een salaris, dat 
tenminste aan de vroegere jaarwedde ge
Jijk ill, vervalt het wachtgeld en wel krach
tens het enkele feit der benoeming op 
grond van art. SI, lid 4, der L.O.wet I920. 
Art. SI, lid 6, kan in zulk een geval geen 
toepassing vinden. De L,O.wet onder
scheidt het benoemd warden tot betrek
kingen van het aanvaarden daarvan. 

23 April. 
- B esluit van den Secretaris-Generaa] van 

het Departement van Opvoeding enz. ( La
ger Onderwijswet I920 art. 72.) - Een 
redelijke uitlegging van art. 72 brengt 
mede, dat de schoolbesturen ook voor de 
kosten van herstel van een door.bominslag 
getroffen schoolgebouw aanspraak kunnen 
maken op het ontvangen van de benoo
digde gelden uit de gemeentekas. - Wei 
is de aanvrage eerst gedaan toen de herstel
werkzaamheden reeds hadden plaats ge
vonden, doch daar het hier een spoedgeval 

- betrof, waarin de beslissing van het ge
meentebestuur niet kon warden aigewacht, 
was het schoolbestuur gerechtigd het her
ste/ onmiddellijk te doen p/aats hebben, en 
is het dus in zijn aanvrage ontvankelijk. 

23 April. 
- Besluit van den Seqetaris- Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming. (Lager On
derwijswet I920 art. 72.) -Aan art. 72 kan 
geen aanspraak op medewerking van de 
gemeente warden ontleend voor eene ver
andering van inrichting, welke door het 
schoolbestuur van tevoren reeds is tot
standgebracht, behoudens wanneer het een 
spoedgeval betreft.Daarvan is sprake voor
zoover het schoolbestuur na het stukvrie
zen van de radiatoren der centrale verwar
ming in de Kerstvacantie van I940/4I ge
noopt was aanstonds_ een noodinstallatie 
aan te brengen, teneinde de Jessen te kun
nen voor<tzett&n. Voor de delinitieve voor
ziening echter had dat bestuur een aan
vrage om medewerking kunnen indienen 
en de beslissing daarop kunnen afwachten; 
te dezer zake kan derha]ve geen aanspraak 
op medewerking warden gemaakt. - Nu 
niet is geb/eken, dat het stukvriezen aan 
gebrek aan voorzorg van het schoo/bestuur 
was te wijten. moet met het oog op de ab
normaa, ,:,renge koudeperiode van toen
maals woruen aangenomen, dat een buiten
gewone omstandigheid, welke het schoo/
bestuur niet was aan te rekenen, tot de 
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uitgave voor de noodinstallatie aanleiding schap en Kultuurbescherming. (Lager On-
heeit gegeven. Deze uitgave behoort dan derwijswet I920 art. 72 j 0

• art. 77.) - Een 
ook te worden aangemerkt als een uitgave redelijke uitlegging van art. 72 brengt 
tot het aanbrengen van een verandering mede, dat de schoolbesturen ook voor de 
van inrichting. 5 Mei. kosten voor herste] van schade door bom-

- Besluit van den Secretaris-Generaal van inslag aanspraak kunnen maken op het 
het Departement van Opvoeding, Weten- ontvangen van de benoodi4de gelden uit 
schap en Cultuurbescherming. (Lager On- de gemeentekas. - In casu betreft het een 
derwijswet 1920 art. 22bis.) - Ouders van spoedgeval, waarin de beslissing van het 
leerUngen eener o. I. school kunnen niet gemeentebestuur niet kan worden afge-
worden ontvangen in hun beroep tegen een wacht en het schoolbestuur gerechtigd was 
besluit van den Commissaris der provincie, om het herstel onmiddellijk te doen plaats 
waarbij is beslist, dat de instandhouding hebben. · 3 September. 
der school niet ingevolge art. z9 wordt ge- - Besluit van den Secretaris-Generaal van 
vorderd. Dit beroep staat ingevolge art. het Departement van Opvoedlng, Weten-
22bis tweede lid s/echts open voor den ge- schap en Kultuurbescherming. (Lager On-
meenteraad en elk zijner Jeden en kan als derwijswet I920 art. 72 j 0

• art. 77.)- Ver-
gevolg van de omstandigheid dat ingevo!ge nieuwing van de v]oer der gymnastiekzaal 
de achtste verordening van den Rijkscom- der onderhavige school, welke vloer in I923 
missaris betreffend bijzondere;naatregelen is vervaardigd, moet worden beschouwd 
op administratiefrechtelijk gebied de werk- als verandering van inrichting in den zin 
zaamheden de~ gemeenteraden blijven rus- V\ln art. 72, daar moet worden aangeno-
ten en worden waargenomen door den bur- men, dat het aan den vloer klevende euvel 
gemeester, en dat aan de raadsleden de hun niet aan slijtage te wijten was en niet door 
uit hun lidmaatschap van den gemeente- • normaal onderhoud had kunnen worden 
raad voortspruitende bevoegdheden en voorkomen, doch aan een constructiefout 
aanspraken niet meer toekomen, voors- moet worden toegeschreven. - Wei heeft 
hands uitsluitend worden uitgeoefend door deze voorziening reeds v66r het indienen 
den burgeme~ster. Dit brengt echter niet der aanvrage plaats gehad, doch er heeft 
mede, dat dit beroepsrecht thans aan an~ zich hier kennelijk-een spoedgeval voorge-
deren zou toekomen. 25 Mei. daan, waarin onmiddellijke voorziening 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van geboden was en de beslissing van het ge-
het Departement van Opvoeding, Weten- meentebestuur niet kon worden afgewacht, 
schap en Kultuurbescherming. (Lager On- in we/k geval eene uitzpndering op den 
derwijswet I920 art. 55quater.) - Tegen " regel toelaatbaar is te acnten. 4 S eptember. 
een beslissing van den Secr.-Gen., dat voor - ·Beschikking van den Secret aris-Gen eraal 
toepassing van art. 55quater aanleiding van het Departement van Opvoeding, We-
bestaat, is het bestuur eener bijzondere tenschap en Kultuurbescherming, No. 
school in beroep gekomen. De bestreden 8029, Afdee_ling L .O. ingevolge het bepaaI-
beschikking wordt gehandhaafd op grond, de in het derde lid van artikel VIII van het 
dat niet is aangetoond, dat zij ten onrechte besluit van 25 Maart 1941 (no. I) van de 
is genomen. De door het schoolbestuur aan- Secretarissen-Generaal van de Departe-
gevoerde omstandigheid, dat de kosten van menten van Opvoeding, Wetenschap en 
het o.l. onderwijs jarenlang zeer laag zijn Kultuurbescherming en van Binnenland-
gehouden en het ook zelf in vorige jaren sche Zaken betreffende het treffen van 
de bezwaren hee/,t ondervonden vain de eenige maatregelen op het gebied van het 
hooge kosten voor verwarming, verlichting lager onderwijs tot vaststelling van de 
en schoonhouden, toen het aantal Jeer/in- voorwaarden, waaronder en de regelen, vol-
gen gering was, kan niet aidoen aan het gens welke een aanwijzing, als bedoeld in 
feit, dat de openbare school thans in bij- het eerste lid van dit artikel, moet ge-
zondere omstandigheden verkeert. 8 ]uni. schieden. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van Aanv. Stet. 182. 18 September. Biz. 139. 
het Departement van Opvoeding, Weten- - Besluit van den Secretaris-Geveraal van 
schap en Kultuurbescherming, O.W.K. no. het Departement van Opvoeding, Weten-
244, betreffende het medetellen van den schap en Kultuurbescherming. (Lager On-
tijd, n a 10 April 1939 en v66r 15 Juli 1940 derwijswet 1920 art. 55 quaier.) - Een 
in militairen dienst doorgebracht, voor openbare school verkeert in ,,bijzondere 
diensttijd als onderwijzer. · omstandigheden", wanneer zij een hoog 

Aanv. Stet. 180. 20 Augustus. Biz. 129. exploitatiecijfer per leer/ing hee ft als ge-
- Besluit van den Secretaris-Generaal van volg van het gering totaal aa.--ital leerlin-

het Departement van Opvoeding, Weten- gen, dat de school bezoekt, daargelaten het 
schap en Kultuurbescherming, houdende totaal bedrag de,· kosten, bedoeld in art . 
wijziging van de Lager-onderwijswet 1920, 55 onder e tot en met h en o, a]smede die 
van de Wet van 29 December 1933 (Stbl. van instandhouding. 22 September. 
No. 779) en van eenige besluiten in ver- - Besluit van den Secretaris-Generaal van 
band met de invoering van het achtste leer- het Departement van Opvoeding, Weten~ 
jaar aan de scholen veor gewoon lager on- schap en CuJtuurbescherming. (Lager On-
derwijs. S. S.353. 26 Augustus. Biz. 12. derwijswet 1920 art. 75.) - Aan den eisch, 

•- Besluit van den Secretaris-Generaal van dat een afwijzend besluit met redenen moet 
het Departement van Opvoeding, Weten- zijn omkleed is i. c. niet voldaan, daar het 
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niet inhoudt de gronden, waarop naar de 
meening van den burgemeester de ge
vraagde medewerkinR moet worden gew.ei
gerd, doch slechts volstaat met een ver
wijzing naar een in het besluit verme/de 
missive van den Secr.-Gen. v. h. Dep. van 
Binn. Zaken, gericht aan den Commissaris 
der provi'ncie en door dezen aan den bur
gemeester fer kennis gebracht, terwijl uit 
het besluit van den burgemeester niet 
blijkt, dat deze de door den Secr.-Gen. 
aangevoerde gronden heeft overgenomen 
en tot de zijne heeft gemaakt. Vee/eer moet 
het tegendee/ worden aangenomen, nu in 
het besluit uitdrukkelijk is overwogen, dat 
het verzoek voldoet aan de in de wet voor 
inwilliging geste/de eischen, zonder dat 
daarbij nader is vermeld, dat het betoog 
van den Secr.-Gen. in de vooropgestelde 
meening van d en burgemeester verande
ring heeft gebracht. z2 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager On
derwijswet z920 art. 55quater.) - Voor 
toepassing van art. 55quater is i. c. geen 
aan/eiding, nu weliswaar onder de kosten 
van instandhouding een bedrag moest war
den opgenomen wegens kosten van bin
nenverfwerk, doch het hier een gewone 
voorziening betreft, welke van tijd tot tijd 
b ij elk schoolgebouw pleegt voor te komen~ 
en waarvan de kosten over eenige jaren 
behooren te warden verdeeld. - Onder de 
kosten, bedoeld in art. 55bis dient niet te 
warden gerekend de huurprijs voor een 
lokaal voor het onderwijs in lichamelijke 
oefening, daar dit art. slechts betrekking 
heeft op de kosten, bedoeld in art. 55 on
der e tot en met h en o, zoodat de uitgaven 
wegens huur, vermeld in art. 55 onder c, 
buiten de toepassing van art. 55bis vallen. 

. z3 October. 
- Be'sluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming 297 O.W.K., 
betreffende het instellen van een diploma 
van geschiktheid tot het geven van lager 
onderwijs in de Duitsche taal. 

Aanv. Stet. 209. 26 October. Blz. 185. 
- Besluit va11 den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager On
derwijswet 1920 art. 45.) - Ten onrechte 
is aan een onderwijzer aan een openbare 
u.1.o.-school geweigerd de vrijstelling, be
doeld in ar-t. 45, 2e lid, voor het waarnemen 
van de functie van buurtschapshoofd van 
den N ed. Volksdienst en de Winterhulp 
Nederland. 27 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager On
derwijswet 1920 art. 45.) - · Ten onrechte 
is de aan appellant verleende vrijstelring 
tot het bek/eeden der betrekking van kas
sier van een autobusonderneming ingetrok
ken, nu het bedrijf voorshands sterk is in
gekrompen, zonder oak de werkzaamheden 
van appellant als kassier aanmerkelijk zijn 

verminderd. Er is dan ook geen voldoende 
grand voor de vrees, dat door het blijven 
vervullen door appellant van deze neven
functie de belangen van het hun toever
trouwd onderwijs zullen warden geschaad, 
en dit te minder nu van klachten dienaan
gaande tot dusver niet is gebleken. 

16 November. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet Lager 

Onderwijs 1920 artt. 62-67.) - Indien 
in den loop van het belastingjaar de ver
mengde hoofdsom wordt verlaagd en dien
overeenkomstig de aanslag moet warden 
verminderd, kan de verlaagde vermengde 
hoofdsom voor de berekening van het ver
schuldigde schoolge!d slechts over even
veel maanden van het schoolgeldjaar den 
grondslag vormen, als zij over maanden 
van het belastingjaar van kracht is, ter
wijl ten aanzien van de overige maanden 
van het schooljaar de niet verlaagde ver
mengde hoofdsom de maatstaf moet blij
ven. - Dii wordt niet anders, zoo de ver
laging van de vermengde hoofdsom in den 
loop van het belastingjaar, doch v66r den 
aanvang van het schooljaar is ingetreden, 
vermits, indien alsdan, zooals belangheb
bende wil, het schoolgeld over het geheele 
schoolgeldjaar naar de verlaagde vermeng
de hoofdsom werd vastgesteld, niet meer, 
naar den eisch der verordening, de ver
mengde hoofdsom, zooals die over het ge
heele belastingjaar geldt, de maatstaf voor 
die vaststelling zou zijn. 2 December. 

- Besluit' van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, No. 361 
O.W.K. betreffende de financiering van 
de explo~tiekosten van het voortgezet ge
woon lager onderwijs. 
Aanv. S tet. 248. 21 December. Blz. 208. 

Ongevallenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale. Zaken tot 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
16 April 1925, Stbl. no. 145, tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 29, eerste lid, 
der Ongevallenwet 1921, laatstelijk gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 24 Juni 
1939, Stbl. no. 855. 

Aanv. Stet. 42. 17 Februari. Biz. 13. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, tot 
wijziging der Ongevallenwet 1921 . 

Aanv. Stet. 75. 3 Maart. Biz. 17. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging der Ongevallenwet 1921 en der 
Land- en Tuinbouw-ongevallenwet 1922 . 

. Aanv. Stet. no. 9 April. Biz. 29. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, tot 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
16 April 1925, Stbl. no. 145, tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 29, eerste lid, 
der Ongevallenwet 1921, laatstelijk gewij
zigd bij besluit van den Secretaris-Gene-



0 ALPHABETISCH REGISTER 194 32 

raal voornoemd van 17 Februari 1942, Ned. 
Stet. 1942, no. 42. 

Aanv. Stet. 93. 23 April. Blz. 30. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Soeiale Zaken, be
treffende de verzekering van inwonende 
kinderen. 

Aanv. Stet. 139_.... 5 Juni . Biz. 66. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Soeiale Zaken, hou
den de nadere wijziging van artikel 41 der 
Ongevallenwet 1921. 

Aanv. Stet. 109. 8 Juni. Biz. 67. 
- Besluit van den Secretaris-G eneraal van 

het Departement van Soeiale Zaken, tot 
wijzig-ing van het Koni'nklijk besluit van 
16 April 1925, Stbl. no. 145, tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 29, eerste 
lid, der Ongevallenwet 1921, laatstelijk ge
wijzigd bij besluit van den Seeretaris-Ge
neraal voomoemd van 23 April 1942 , Ned. 
Stet. 1942, no. 93. 

Aanv. Stet. 243. 25 Juli. Blz. 162 . 
- Besluit ·van den Seeretaris-Generaal van 

het D epartement van Soeiale Zaken, hou
dende wijziging van artikel 87b der Onge
vallenwet 1921 en van het Koninklijk be
sluit van 20 Augu·stus 1928, Stbl. no. 336, 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in de artike
len 87a, tweede en derde lid, e n 87d der 
Ongevallenwet 1921, zooals dat besluit 
laatstelijk gewijzigd is bij besluit van den 
Seeretaris-Genenrnl voomoemd van 10 
April 1941, Ned. Stet. 1941, no. 71. 

Aanv. Stet. 178. 5 Augustus. Blz. 125. 
- Besluit van de Seeretarissen-Generaal van 

de Departementen van Soeiale Zaken en 
van Binnenlandsehe Zaken, betreffende 
ongevallenverzekering van het personeel' 
der Rijksbrandweer. 
Aanv. Stet. 200. 18 Augustus. Blz. 128. 

- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 
het Departement van Soeiale Zaken be
treffende de ongevallenverzekering van ar -
beiders, in dienst der Duitsehe Weermaeht 
in Nederland. 
Aanv. Stet. 223. 16 September. Biz. 139. 

Onrechtmatlge daad. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 

1401; Gem.wet art. 209.) - Op de ge
meente rust de verplichting er voor te wa
ken, dat de toestand van het wegdek de 
veiligheid van personen en goederen, wier 
vervoer ' met_ de normale omzichtigheid 
fangs zulk een weg plaats vindt, niet in ge
vaar brengt. Blijft de gemeente beneden 
de eischen, welke dieverplichtinghaarstelt, 
dan p/eegt zij, jegens den weggebruiker, 
die dientengevolge schade !ijdt, eene on
rechtmatige daad. De vraag of de gemeen
te, alle omstandigheden van het geval in 
aanmerking genomen - waarbij ook het 
finantieel belang der gemeente en de be
/angen der weggebruikers in beginsel eene 
rol kunnen spelen - de juiste grenzen in 
acht nam, staat ter beootdeeling van de 
rechterlijk e mach t. Zulks zou slechts an-

ders zijn, indien de gemeente '41 eenig 
voorschrift van geschreven of ongeschre
ven recht eenige bijzondere vrijheid mocht 
vinden om naar eigen inzicht te oordeelen, 
of zij in den, de veiligheid van het verkeer 
rakenden, toestand van den bij haar in 
beheer en onderhoud zijnden openbaren 
weg al dan niet zou voorzien. Zoodanig 
voorschrift is echter niet aanwezig. 

9 Januari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 

1401; Sv. art. 103.) - Rechtbank: Devor
dering is niet-ontvanke[ijk, reeds op grond, 
dat eischer niet den weg van art. zo3 Sv. 
heeft gevolgd, uit welk art., i. v. m. art. 89 
Sv. , blijkt, dat de wet ten deze geen scha
deloosstelling toekent. - Hof en Proc.
Gen. Berger: Deze beslissing is onjuist. Zie 
uitvoerig Canel. Proc.-Gen. (Door H. R. 
niet explicite beslist). - Hooge Raad: Het 
Hof heeft niet uit het oog verloren, dat 
voor de vraag, of een redelijk v ermoeden 
van schuld aan eenig strafbaar feit aan
wezig is; niet voldoende is het subjectief 
inzicht van den opsporingsambtenaar, doch 
deze vraag naar objectieven maatstaf moet 
worden beantwoord. Uit het te velde staan 
van de narcissenbollen kon, in verband met 
de desbetreffende verklaring van den ge
·tuige-deskundige, een redelijk vermoeden 
van verboden teelt (sc. bollenteelt) worden 
afgeleid. 15 Mei . 

Ontelgenlng. 
- Besluit van de Seeretarissen-Generaal van 

de Departementen van Finaneien, van 
Justitie en van Waterstaat, houdende wij
ziging en aanvulling van het B esluit op de 
materieele oorlogssehaden, het Besluit No. 
168/1.940 tot. regeling van de onteigening 
ingevolge artikel 5 van het besluit betref
fende · den Wederopbouw (II) en van het 
Besluit No. 234/1940 tot regeling van de 
uitgestelde betaling bij onteigeningen, als 
bedoeld in artikel 7 van het Beslu'it No. 
168/1940. 

S . S.400. 23 Februari. Biz. 16. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbeseherming, van Land
bouw en Visseherij en va11 Justitie betref
fende onteigening in het belang van mo
numentenzorg of natuurbeseherming. 

S. S .350. s Maart. B iz. 9. 
Ontelgeningswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Onteig.wet 

art. 40.) - De in het rniddel aangehaalde 
wetsbepalingen sehrijven den rechter niet 
den weg voor, dien·hij moet volgen om tot 
vaststt;,Jling van de waarde van ·het ont
eigende te komen. De hier gebezi'gde 
methode kan niet ondeugdelijk warden ge
oordeeld. Dat de rechtbank aldus meer 
heeft vergoed dan de werkelijke waarde, 
volgt niet uit hetgeen ter ondersteuning 
van het rniddel is aangevoerd (huidige bij
zondere bezwaren bij het bouwen). 

21 Januari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( On teig.weit 

art. 40.) - Art. 6 van genoemd B esluit, 
Iuidende: ,,De bepalingen v an dit besluit 

K 2663 
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zijn niet van toepassing op onteigening ten 
algemeenen nutte" brengt niet mede, dat 
voor de bepaling van de waarde van het 
onteigende met de werking van dat Besluit 
geen rekening zou moeten warden gehou
den. Ten onrechte heeft de Rechtbank gelet 
op den prijs die ·,,in het vrije ruilverkeer" 
zoude zijn te m 'aken. 4 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 
. art. 40.) --,- Ten onrechte heeft de Rechtb. 

de overdrachtskosten niet in rekening ge
bracht. Of de onteigende door vergoeding 
van de verkoopwaarde volledi,s is schade
loos gesteld, is eene andere zaak. - Anders 
Proc.-Gen. Berger, met betoog, dat in dit 
geval, nu de onteigende zelve als exploi
tante van den grond is gedacht, er geen 
aanleiding bestond de ter V'tl.ststelling van 
de werkelijke waarde van den grond opge
maakte exploitatierekening met de over
drachtskosten te belasten. zB Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 
artt. 40, 4z; Rv. artt. 398-429.) - De 
niet-toepasselijkheid van de voorschriften 
van het Besluit me( betrekking tot het 
vervreemden van landbouwgronden op 
onteigening ten algemeenen nutte brengt 
niet mede, dat de waarde van het t e ont
eigenen goed, los van den invloed, dien de 
bepalingen van ·het Besluit en de overeen
komstig art. 7 van he,t Besluit voor het 
Pachtbureau gegeven bindende algemeene , 
richtlijnen op de waarde van landbouw
gronden uitoefenen, zou moeten warden 
vastgesteld . ..,- De Rechtb. heeit onder de 
werking van genoemd Besluit aan den 
grond eene waarde van f 0.50 per M2 toe
gekend, daarbij er van uitgaand, dat met 
het oog op aard en Jigging van den grond 
verkoopJ tegen genoemd bedrag bij het 
Pachtbureau geen bezwaar zou ontmoeten. 
Niet in te zien is, waarom de Rechtbank 
niet zou mogen uitgaan van de ervaring, 
dat de Pachtbur,eaux zich in het a/gemeen 
niet streng aan de letter van de ingewik
kelde prijsdrukkende bepalingen houden. 
Het is aannemelijk, dat de Rechtb. daarbij 
aan onwettige handelingen van de Pacht
bureaux niet heeft gedacht. - De beoor
deeling, of eene contrapraestatie belang
rijk hooger is dan de opbrengstwaarde van 
het goed, is afhankelijk van waardeering 
van de feitelijke omstiindigheden betrek
kelijk dat goed en staat derhalve, als van 
feitelijken aard, niet onder toezicht van 
den Hoogen Raad. - Noch de omstandig
heid, dat het onteigende weiland door een 
weg is gescheiden van de buitenplaats, 
noch de omstandigheid, dat dit weiland 
door den onteigende wordt verpacht en de 
buitenplaats door hem wordt bewoond, 
vormt een beletsel om de buitenplaats als 
,,het niet onteigende" in den zin van art. 
4z Onteig.wet aan te merken, nu de eigen
dom van het weiland, evenals voorheen de 
erfdienstbaarheid van uitzicht, strekt om 
aan den onteigende als eigenaar van de 
buitenplaats -het genot van onbelemmerd 
uitzicht te verschaffen en voor de toekomst 
te verzekeren. 4 Maart. 

L. 1942 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 
art. 40.) - Bij de bepaling van de schade
loosstelling ingevolge art. 40 der Onteig.
wet wordt ni'et uitsluitend gelet op het ge
bruik of genot, dat de onteigende persoon
Jijk tijdens zijn /even nog van het ont
eigende goed zou gehad kunnen hebben, 
doch daarbij treedt integendeel op den 
voorgrond de waarde, die aan het goed met 
het oog op zijne tegeldemaking valt toe tfe 
kertnen. De meer of mindere geschiktheid 
van het bedrijf om door derden of, bij over
lijden van den onteigende, door diens eri
genamen te warden voortgezet kan daarbij 
eene rol spe/en. Bij eene andere opvatting 
zouden niet gerechtvaardigde verschillen 
tusschen onteigening ten Jaste van natuur
lijke personen en onteigening ten laste van 
rechtspersonen kunnen optreden. - Ten 
deze is de Rechtb. ervan uitgegaan, dat 
verweerder de schade, veroorzaakt door de 
onteigening van het in zijn bedrijf aange
wende land zal kunnen beperken door zoo 
spoedig mogelijk zijn landbezit weder aan 
te vullen en daardoor de winstcapaciteit 
van zijne hoeve te herstellen. De Rechtb. 
heeft voorts kennelijk geoordeeld, dat het 
niet aan het /even· van verweerder gebon
den· bedrijf ook na diens overlijden zonder 
noemenswaardig verlies aan winstcapaci
teit door zijne erfgenamen kan warden 
voortgezet. - Onder deze omstandi'gheden 
heeft de Rechtb. de bedrijisschade en ae 
kosten van wederbelegging mogen bepa/en 
gelijk zij deed en heeft zij dusdoende geen 
schade vergoed, die niet door verweerder 
zelf, doch door diens erfgenamen wordt ge,
/eden. 6 Mei. 

-Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 
art. 40.) - Een ·onteigende, die in het ont
eigende percee/ een bedriji uitoefent, kan 
geenszins onder alle omstandigheden er 
aanspraak op maken in staat te warden ge
steld elders een pand te verkrijgen en in te 
richten, geschikt om daarin zijn bedriji op 
denzeliden voet voort te zetten. De Recht b. 
heeit vastgesteld, dat eischers bedrijf geen 
winst oplevert en geen redelijk uitzicht 
biedt in de -toekomst levensvatbaar te zijn. 
Wil de onteigende onder deze omstandig
heden kosten maken tot bekoming van een 
nieuw bedrijispand, dan zou de door hem 
ge/eden schade geen noodzakelijk gevo/g 
zijn van de onteigening en niet voor ver
goeding in aanmerking mogen komen. 

27 Mei. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 

artt. 40 en 4z .) - De artt. 40 en 41 Ont
eig.wet onderscheiden niet, of het ont
eigende en het niet onteigende al dan niet 
voor de uitoefening van een bedriji van 
den onteigende worden aangewend. Daar
bij doet niet al, dat, ingeval het onteigen
de en het niet onteigende warden aan.ge
wend in het bedriji van den onfoigende, de 
ingevolge art. 40 en art. 4z genoten scha
deloosstelling in ruimen zin als vergoeding 
van bedrijisschade zou kunnen warden be-

• schouwd. Het is aannemelijk, dat, evenals 
art. 40 onder werkelijke waarde; verstaat 
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de verkoopwaarde, ook art. 4r onder de 
mindere waarde begrijpt de vcrmindering 
van de verkoopwaarde, welke het niet ont
eigende ondergaat. De onteigende lijdt dan 
ook de desbetreffende schade in ziin ver
mogen, ongeacht of het goed al dan· niet in 
zijn bedrijf wordt gebezigd. Wei kan naast 
de vergoeding van de in d e artt. 40 en 4r 
genoemde schaden nog vergoeding van an
dere schade in aanmerking komen, met 
name schade, die den onteigende s/echts 
opkomt in verband met het door hem op 
het onteigende uitgeoefende bedrijf, ter
wijl daarbij dan sprake kan zijn van eene 
bijzondere wijze van berekening. De des
betreffende posten hebben echter alleen 
op daling van de verkoopwaarde betrek
king, al moge dan de door de Rechtb. ge
maakte tegenstelling wellicht niet geheel 
juist zijn. - De omstandigheid, dat het 
belang van den onteigende medebrnngt, 
dat hij binnen zekeren tijd weder gronden 
zal bijkoopen is niet onvereenigbaar met 
de toekenning van eene schadeloosste//ing 
wegens vermindering van de verkoopwaar
de van de overblijvende gronden in ver
band met het veel te klein zijn van de op
pervlakte dier gronden om als boerderij 
nog loonend te warden geexploiteerd. 
Evenmin is in te zien, waarom onder de 
gegeven omstandigheden de toegekende 
schadeloosstelling wegens waardevermin
dering niet zou kunnen samengaan met 
vergoeding van de kosten bij aankoop van 
nieuwen grand te maken. [Dit laatste an
ders Adv.-Gen. Rombach.] z4 October . 

-Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 
art. 40.) - Het Hof heeft geenszins aan
genomen, dat de schadeloosstelling onder 
alle omstandigheden op voortzetting van 
het bedrijf moet zijn gegrond, ook al zou 
de onteigende redelij]. handelen, ter beper
king van de schade, eene andere oplossing 
te aanvaarden, doch het Hof is kennelijk, 
en terecht, ervan uitgegaan, dat van 
iemand, die een eigen zelfstandig bedrijf 
heeft, waarvan hij kan /even en dat hij- wil 
en nog vele jaren zal kunnen voortzetten, 
rede/ijkerwijze niet is te vergen, da•t hij, 
ter wille van de geldelijke belangen der 
onteigenende partij, dat bedrijf laat varen 
om ter gedeeltelijke voorziening in zijn 
onderhoud hier of daar, wellicht in onder
geschikte betrekkingen, een nieuw arbeids
veld te moeten zoeken, noch dat hij een 
gedeelte van zijn bedrijf met zijne gunstige 
voorujtzichten opgeeft. [Adv.-Gen. Rom
bach gaat hiermede goeddeels accoord, 
doch is van oordeel, dat het Hof in gebreke 
is gebleven de gronden aan te geven, waar
om de beide andere op/ossingen niet toe
reikend zijn, zoodat de grief, dat 's Hofs 
arrest niet naar den eisch der wet met re
denen is omkleed, juist is.] z4 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.
wet art. 40.) - l'fu de Rechtb. heeft aan
genomen, dat het huren van. eene andere 
waning voordeeliger uitkomt dan aankoop 
van een ander perceel, terwijl de huur, die 
betaald moet warden f z37.50 per jaar meer 

bedraag,t dan de te maken rente van het 
voor vermogensschade toe te kennen be
drag, vermeerderd met de bespaarde las
ten en onderhoudskosten van het te ont
eigenen huis, heeft zij tereclit het gekapi
taliseerde bedrag van voormelde som als 
vergoeding van persoonlijke schade toege
kend. Hieraan staat niet in den weg, dat 
de schade slechts verband houdt met de 
derving van het genot, waartoe verweerster 
als eigenares van het onteigende goed was 
gerechtigd, nu die derving toch onder de 
hier vastgestelde omstandigheden inder
daad voor verweerster eene bijkomende in
komensschade medebracht. z4 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij. (Onteigeningswet art. zo7.) - Het 
onderhavig besluit tot onteigening kan niet 
warden goedgekeurd, nu er andere percee
len in de omgeving zijn gelegen, welke 
eveneens voor het beoogde doe! geschikt 
zijn en waarvan het verlies voor de eige
naren niet zoo zwaar zou wegen als dit het 
geval zou zijn met betrekking tot de per
ceelen van appellant. z6 November. 

Oorlog·smolest. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie, van Finan
cien en van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, houdende voorzieningen in zake oude 
overeenkomsten van door oorlogsmolest ge
troffenen. 

S. S..200. 24 Maart. 'Biz. 3. 
Openbare ultgaven. 
- Besluit van de Secretariss~n-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Sociale Zakei,, tot wijziging van de wet van 
29 November 1935, Staatsblad no. 685. 

Aanv. Stet. 164. 15 Juni. Biz. 69. 
0vei:drachtsbeslult. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie, van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart en van Fi
nancien betreffende de overdracht der ge
zamenlijke bezittingen, belangen en ver
plichtingen van een naamlooze vennoot
schap in verband met het Liquidatiebesluit 
1941 (Overdrachtsbesluit 1942). 

S. S.202. 9 Juni. Biz. 4. 
0Yergangsbesl. comm. venuootschappen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie en van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart betref
fende de in verband met het Liquidatiebe
slui t 1941 ter vervanging van naamlooze 
vennootschappen nieuw opgerichte com
manditaire vennootschappen. (Overgangs
besluit commanditaire vennootschappen). 

S. S.203. 9 Juni. Biz. 5. 
Overheldspersoneel. 
- Beschikking van de Secretarissen-Gene

raal van de Departementen van Algemeene 
Zaken, van Justitie, van Binnenlandsche 
Zaken, van Financien, van Waterstaat, van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, van Volksvoorlichting en Kun
sten, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, van Landbouw en Visscherij, van 
Sociale, Zak !n en van Kolonien, zoomede 
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van den Commissaris voor de belangen van 
de voormalige Neder!andsche Weermacht, 
B.Z. No. 1 A.Z., betreffende tijdelijke te
werkstelling bij inrichtingen van algemeen 
nut van ambtenaren en overig personeel in 
openbaren dienst. 

Aanv. Stet. 82. 27 April. Biz. 30. 
Pachtbeslult. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij betreffende ver
pachting van gronden, welke in beheer zijn 
b ij den Rijkswaterstaat. 

Aanv. Stet. 97. 20 Mei. Biz. 55. 
- Besluit van de Secretaris-Generaai van 

de Departementen van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij, No. 7241, Afd. 
IX, Letter B, .J)irectie van den Landbouw 
(Uitvoeringsb!sluit, behoorende bij het 
Pachtbesluit). 

Aanv. Stet. u8. 22 Juni. Biz. 73. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij betreffende in 
pacht uitgegeven, door drooglegging aan
gewonnen Staatsdomein. 

Aanv. Stet. 147. 29 Jui(. Biz. u4. 
Pensloenen en wachtgelden. 
- Zesde Uitvoeringsbesluit van het Hoofd 

van het Afwikkelingsbureau van het De
partement van Defensie nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en ver
zorging van militair en burgerlijk personeel 
der voormalige Nederlandsche Zee- en 
Landmacht. S. S.500. 8 Januari . Biz. 22. 

- Zevende Uitvoeringsbesluit van den Com
missaris voor de belangen van de voorma
lige Nederlandsche Weermacht nopens 
maatregelen ten aanzien van de bezoldi
ging en verzorging van militair en burger
lijk personeel der voormalige Nederland
sche Zee- en Landmacht. 

S. S.501. 9 Maart. Biz. 22. 
- Achtste Uitvoeringsbesluit van den Com

missaris voor de belangen van de voorma
lige Nederlandsche Weermacht nopens 
maatregelen t en aanzien van de bezoldi
ging en verzorging van mi1itair en burger
lijk personeel der voormaligc Nederland
sche Zee- en Landmacht. 

S. S.502. 27 Maart. Biz. 23. 
- Uitspraak van den Centra]en Raad van 

Beroep. (Pensioe,nwet 1922 art. 36; Amb
tenarenwet 1929 art. 47.) - Ingevolge het 
bepaalde bij art. 36, 4e lid, der Pefisioen
wet 1922 is het geoorloofd ook over reeds 
verstreken jaren alsnog op den ambtenaar 
pensioensbijdragen te verhalen. Daarin 
mag niet gezien worden een ( ontoelaat
bare) on,gunstige wijziging in de salariee
ring over een reeds verstreken periode. -
A mbtshalve beslist de C . R. v. B. even~ 
wel, dat het verhaal tot een te hoog be
drag heeit p/aats gehad en stelt dit college 
krachtens art. 47 der Ambtenarenwet 1929 

het juiste bedrag vast. 18 ]uni. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Z aken, tot wijziging en aanvulling van het 

Koninklijk besluit van 3 Augustus 1922 
(Stbl. no. 479), zooals dat laatstelijk is ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
r937 (Stbl. no. 348), tot regeling van de 
toekenning van wachtgeld aan burgerlijke 
Rijksambtenaren. 

Aanv. Stet. 123. 27 Juni. Biz. 83. 
Pensloenwet. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken tot wijziging van art. I7bis van het 
Koninklijk besluit van u Juli 1922 (Stbl. 
no. 444), laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 6 April 1940 (Stbl. no. 
347). 

Aanv. Stet. 33. 14 Februari. Biz. 13 . 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financicn be
treffende de wij!':iging van de P ensioen
wet 1922. 

Aanv. Stet. 49. 9 Maart. Biz. 18. 
Personeele belastlng. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Binnenlandsche Zaken tot wijziging van de 
Wet op de Personeele Belasting 1896. 

Aanv. Stet. 99. 8 Mei. l3lz. 52. 
P lulmvee en konljnen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, No. 15625, Afd. III, Directie van 
den Landbouw, tot wering van besmette
lijke ziekten bij pluimvee en konijnen. 
Aanv. Stet. 248. 21 December. Biz. 207. 

Posterlj en giro. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, Hoofdbestuur der Post erijen, Tele
grafie en Telefonie, tot wijziging van het 
DAPTT. 
Aanv. Stet. 1943 97. 13 Oct. Biz. 226. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. (D. A . P . T. T. artt. 51 en 63.) -
Betrokkene heeft tegen het ontslagbeslui t 
beroep ingesteld bij den Directeur-Gene
raal der P.T.T. in plaats van b ij den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. Aangenomen 
wordt, dat hij, nu eerst vee/ later de Secre
taris-Generaa/ het beroep als tot hem ge
rich t in behandeling heeit genomen, den 
beroepstermijn toch niet heeft ove.-schre
den, daar het hem uitgerei"kte schrijven 
betreffende zijn ontslag mededee/ing be
helsde, dat daartegen beroep op den Direc
teur- Generaal openstond. -In de gegeven 
omstandigheden was de Permanente Com
missie van Beroep bevoegd den Secreta
ris-Generaa/ van het Dep. van Binnenl. 
Zaken te verzoelcen haar advie~ aan den 
Directeur-Generaal der P. T.T. te beschou
wen a/s gerich t tot hem, Secretaris-Gene
raal. 12 November. 

Postspaarbank. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, no. 3, houdende wijziging van het 
,,Postspaarbankbeslui t". 

Aanv . S t et. 201. 22 Juni. B iz. 74. 
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Prljsbeheerscblngsbeslult. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Sche>pvaart en van Justitie, houdende 
wijziging en aanvulling van het Prijsbe
heerschingsbesluit. 

S . S.616. 20 D ecember. Blz. 26. 
Prljsopdrljvlngs- en Hamsterwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Prijsop

drijvings- en Hamsterwet z939, art. 9 .) -
Kennelijk is becfoeld telaste te leggen over
treding van het verbod van art. 9 der Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet. De telaste
legging houdt niet in, in hoeveel weken 
req. zich vleesch verschaft heeit, noch hoe
veel vleesch in elk dier weken, doch stelt 
dat req. zich ,,in diverse weken" na z ]uni 
z940 ± 33 K.G. vleesch verschaft heeft. 
D ergelijke telastlegging is zoo vaag, dat zij 
niet gezegd kan warden een behoorlijke 
ieite/ijke omschrijving in te houden van 
datgene, waarvoor req. ter veranfwoording 
geroepen werd en behelst mitsdien niet 
eene opgave van het telaste gelegde feit, 
zooals al't. 26z Sv. op straiie van nietig
heid eischt. s ]anuari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 47; 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet z939, art. 
z2; Prijzenbeschikking z940 I art. z.) -
Door de strafbaarstelling van het ,,door 
handelen of na/aten opzettelijk bewerken, 
dat een voorschriit niet wordt nagekomen" 
zijn geenszins de reeds bestaande vormen 
van deelneming aan strafbare ieiten, gere
geld in Boek I W. v. Sr. op zijde gezet, 
doch daarbij heeft kennolijk de bedoeling 
voorgezeten ook gevallen te omvatten, die 
niet onder die bestaande vormen van deel
neming zijn te brengen. - Het opzettelijk 
aanwenden van gezag, zoodanig, dat daar
door de ondergeschikte een strafbaar Ieit 
pleegt, is misbruik van gezag in den zin 
van art. 47 Sr., ook al is daardoor bij den • 
ondergeschikte vrees voor nadeelige gevol
gen eener weigering niet opgewekt. - De 
term ,,verkoopen" in de artt. z en 2 der 
Prijzenbeschikking z940 I is niet op te vat
ten in de juridieke beteekenis, welke dit 
woord civielrechtelijk heeft, maar in de be
teekenis,- welke het in het gewone spraak
gebruik heeit, zoodat daaronder ook begre
pen zijn de transacties, welke een filiaal
houder met zijne klanten sluit. - Geen 
enke/ wettelijk voorschrift houdt in, dat 
het niet geoor/oofd is een onderdeel van 
een telastege/egd straibaar feit op grand 
van de verklaring ta-an een getuige bewezen 
te achten. z-:z .Jam.1.ari. 

- Arrest van den F10o{j,en Raad. (Hamster
beschikking van zo Mei z940, art. z.) -
Ter toelichting van het middel is betoogd, 
dat chocolade in den vorm van reepen, ta
bletten en pastilles en bonbons genotmid
de/en en {j,een levensmiddelen zijn, doch 
genoemde eetwaren, hooidzakelijk bestaan
de uit cacao en suiker, bezitten een zekere 
voedingswaarde en moeten derhalve ook 
als- levensmiddelen in den zin der Hamster
beschikking van 10 fv1ei z940 warden be
schouwd. 30 M aart. 

- Beschikking van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en van Land0 

bouw en Visscherij, houdende buitenwer
kingstelling van de Transportkostenbe
schikking. 

S. S.601. 13 April. Biz. 67. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Prijzenbe

schikking 1940 I art. 4.) - De kenne/ijke 
strekking van de Prijsopdrijvin{j,s- en Ham
sterwet 1939 is de mo{j,e[ijkheid te schep
pen om in het maatschappelijk verkeer in 
alle gevallen, waarin tegen een bepaalden 
prijs een zekere prestatie wordt verricht, 
prijsopdrijving tegen te gaan, onverschil
lig of die praestatie bestaat in het ver
schaffen van den eigendom of het genot 
van eenig goed dan we/ uit het verrichten 
van diensten; met deze strekking is onver
eenigbaar de opvatting, dat het verrichten 
van bepaalde diensten, ofschoon niet ge
noemd in de uitzonderingsbepa/ing van 
art. 7 der Prijzenbeschikking 1940, niet zou 
opleveren het verrichten van diensten ge
noemd in art. 4 van die beschikking, alleen 
omdat die diensten warden ·verricht inge
volge een overeenkomst, welke in het B. 
W. een bijzondere regeling heeft gekregen; 
onder ,,verrichten van diensterl' valt niet 
alleen net ,,verrichten van enkele diensten" 
in den zin van art . .1.637 B. W. 22 ]uni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Prijsop
drijvings- en Hamsterwet 1939 art. 9; 
Hamsterbeschikking v. zo Mei 1940, art. 
2.)..::... Volgens de strekking van art. 9 moet 
het begrip ,,handel drijven" in het 2de lid 
beperkt warden op{j,evat; de hotelhouder, 
die zich levensmiddelen v erschaft ter be
reiding van de gerechfen VQor de maaltij
den, die de gasten in zijn hotel bestellen, 
kan niet geacht warden in die levensmidde
len ,,handel te drijven" in den zin van dit 
artikel. - Onzuivere vrijspraak door de 
v erkeerde interpretatie van de telastleg
ging ten gevolge van de verkeerde inter
pretatie van de wet. - Adv.-Gen. Hol
steijn: Art. 2 van de Hamsterbeschikking 
van ro Mei 1940 is een uitwerking va;:i de 
in lid 3 van art. 9 der Prijsopdrijvings. en 
Hamsterwet 1939 aan de Ministers gege
ven ruime bevoegdheden en gaat niet ver
der dan die door de wet gegeven bevoegd
heden ( door H . R . niet beslist) . 

2 November. 
Raden van Beroep. 
- Besluit van den S ecretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, Afdeeling 
A. S., No. uo1, betreffende nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 15 
September 1928, Stbl. no. 373, houdende 
instelling van raden van beroep voor de 
directe belastingen en vaststelling van be
palingen nopens die coileges. 
Aanv. Stet. 172. 3 September. Blz. 137. 

- - Arrest van den Hoogen Raad. (Wet Ra
den van Beroep art. z6.) 1 Er blijkt niet, 
dat belanghebbende ;dch voor den R. v. B. , 
op niet-nakoming van het in art. 3, lid 2, 
der onderhavige verordening bepaalde ( dat 
v66r de vaststelling der - maatstaf van 
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berekening der belasting zijnde - ge
schatte verkoopwaarde der bouwterreinen 
en gronden het advies eener commissie 
wordt ingewonnen) heeft beroepen, en , nu 
daaraan een verweer van deels feUe/ijken 
aard ten grondslag ligt, k an zij dit niet voor 
het eerst in cassatie doen. - Belangheb
bende is blijkbaar van meening, dat de R . 
v. B. ook ambtshalve had moeten onder
zoeken, of aan gemelde bepaling de hand 

_ is gehouden, d och ten onrechte, daar de 
R . v. B. slechts dan in een onderzoek daar
omtrent had moeten treden, indien niet
nakoming der bepaling was gesteld. 

2z October. 
- Arrest van den Hoogen Raad .. (Wet Ra

den v. Beroep z9 Dec. z9z4, S . 564 art. z9.) 
- In het algemeen moeten termijnen, 
waarbinnen m en van de beslissingen van 
administratieve of rechterlijke autoriteiten 
in beroep kan komen, strikt warden in 
acht genomen; alleen dan kan van verlen
ging_ daarvan sprake zijn, indien dit on
middellijk of m iddellijk uit eenig wettelijk 
voorschrift voortvloeit. - Dit ,nu is te de
zen niet het geval, daar in art. I9 Wet Ra
den v . Beroep enkel sprake is van een ter
mijn van een maand, zonder dat van de 
omstandigheid, dat de laatste dag van dien 
termijn op_een Zondag valt, met een enkel 
woord wt,rdt gerept of tot verlenging van 
den termijn, in verband met die omstan
digheid, eenige wettelijke aanlei"ding be
staat. 25 November. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
1 de Departementen van Justitie en van So

ciale Zaken, 6de Afde!'!ling, No. ·1664, be
treffende den geldigheidsduur van de lijs
ten van leden en plaatsvervangende leden 
van de Raden van Beroep (Sociale Ver
zekering). 
Aanv. Stet. _251. 23 December. Blz. J r3 . 

Rechtswezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie tot vaststel
ling van den dag van inwerkingtreding van 
de nog niet in werking getreden bepalingen 
van de wet van 28 April 1938, Stbl. no. 200, 
houdende wijziging van de Wet op de reg
terlijke organisatie en het beleid der justi
tie, en tot vaststelling van daarmede ver
bandhoudende voorschriften. 

Aanv . Stet. 32 . 14 Februari. Biz. 12. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, houdende 
wijziging en aanvulling van het Besluit No. 
71/1941 met betrekking tot de berechting 
van strafzaken, takende het economisch 
!even . 

S. S.201. 7 April. Biz. 4. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van J ustitie en van Wa
terstaat tot wijziging van de competentie
en appellabiliteitsgrenzen in burgerlijke . 
zaken. S. S .206. 25 Juli. Biz. 7. 

- Tweede besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departementvan Justitie,hou
dende wijziging en aanvulling van het Be
sluit No: 71/1941 met betrekking tot de be-

rechting van· strafzaken, rakende het eco-
• nomisch !even. 

S. S.207. 13 Augustus. -Blz. 7. 
-Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie met betrek
king tot diefstal van vee en diefstal en 
strooperij van boom- en veldvruchten. 

S. S .208. 18 Augustus. Blz. 8. 
Reis beslult. ' 
- Instructie van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financien, hou
dende wijziging van· het Reisbesluit 1916. 

Aanv. Stet. 144. 28 April. Blz.31. 
Rijksambtenaren en -werklleden. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van B innenlandsche 
Zaken, betreffende wijziging en aanvulling 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
R ijksambtenaren 1934 (Stbl. 1933, No. 
783), laatstelijk gewijzigd bij beschikking 
van 6 Januari 1942 (Ned. Stet. van 6 Ja
nuari 1942, No. 3). 
Aanv. S tet. 230. 21 November. Biz._ 194. 

Rijksbelastlngen. '--
- Arrest· van den Hoogen Raad. (Wet in

vordering 's Rijks dir. be!. art. zo.) - Art. 
zo van de wet van z845 geeft den Ontvan
ger wel de gelegenheid de /5oederen der na
latenschap aan te fasten als hadde de aan
vaarding niet onder het voorrecht van boe
delbeschrijving plaats gehad, maar niet om 
de belastingschuld op de erfgenamen te 
verhalen zonder met voormelde aanvaar
ding rekening te houden. ( Anders Adv.
Gen. Holsteyn, die echter we] terugvorde-, 
ring wil toelaten, wanneer mocht blijken, 
dat de erfgenaam 'te veel heeft betaald). -
De Hooge Raad, ten principale rechtdoen
de, beperkt de werking van het ten deze 
uitgevaardigde dwangbevel. 26 Februari. 

- Besluit van dt. Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financien, van 
Binnenlandsche Zaken en van Justitie en 

· van den Secretaris-Generaal voor Bijzon
dere Economische Zaken tot wijziging en 
aanvulling van enkele belastingbesluiten 

-en van de Wet van a9 April 1925 (Staats
blad No. 171) tot bevordering van de rich
tige heffing der directe belastingen. 
· S . S .404. a7 Mei. Biz. 61. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien betreffen
de de verlenging van den duur van_ ver
schillende heffingen. 
Aanv. Stet. 203. 24 September. Biz. 149. 

Rijkspostspaarbank. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, betreffende reorganisatie van de 
Rijkspostspaarbank. 
Aanv. Stet. 249. 3 December. Biz. 203. 

- Uitvoeringsbesluit betreffende reorgani
satie R.P.S. 
Aanv. Stet. 249. 3 December. Biz. 204. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
- Besluit van d~n Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, Afd. 6/7, 
No. 1602, tot tijdelijke uit breiding van het 
aantal tuchtscholen en Rijksopvoedings-
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gestichten en nadere vaststelling van de 
subsidie voor verpleging van minderjari
gen. 
Aanv. Stet. 253 . 24 December. Blz. 213. 

Schade oorlogsgeweld. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien, van 
Justitie en van Waterstaat, houdende wij
ziging en aanvulling van het B esluit op de 
materieele oorlogsschaden, het Besluit No. 
168/1940 tot regeling van de onteigening 
ingevolge artikel 5 van het besluii: betref
fende den Wederopbouw (II) en van het 
Besluit No. 234/x940 tot regeling van de 
uitgestelde betaling bij ofi teigeningen, als 
bedoeld in artikel 7 van het Besluit No. 
168/1940. 

S. S.400. 23 Februari. Blz. 16. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie, van Finan
cien en van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, houdende voorzieningen in zake oude 
overeenkomsten van door odrlogsmolest ge
troffenen. 

Scheepvaart. 
S. S.200. 24 Maart. Blz. 3. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Waterstaat, van 
Financien, van Justitie en van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, holldende wij
ziging en aanvulling van het Besluit Her
stel Rijn- en Binnenvaartvloot II. 

S.S. 551. 23 Februari. Blz. 25. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat tot ver
hooging van de vervoerscapaciteit van de 
in Nederland thuisbehoorende binnenvloot 
met betrekking tot de internation.ale 
scheepvaart. 

S. S.552. 28 April. Blz. 25. 
Schoolartsendiensten. 
- Besluit van de Secretarissen-Gen·eraal van 

de Departementen van Sociale Zaken en 
van Binnenlandsche Zaken, betreffende de 
organisatie van schoolartsendiensten. 

Aanv. Stet. 100. 27 Mei. Blz. 64. 
Sera en Vacclns. ' 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
2590 H/doss. 10, Afd. Volksgezondheid, 
tot wijziging van het Sera- en Vaccins
besluit 1934 (Stbl. no. 104). 

Aanv. Stet. 216. 23 October. Blz, 184. 
Slacht verbod Runtleren. 
- Arrest van den Hogoen Raad. (Sv. art. 

350; Besluit Secr.-Gen. v. Justitie inz. bft
rechting v. straizaken, rakende het econ. 
]even. Verord.blad x5/x94x, No. 71, art. 5 
lid 3; Slachtverbod 1940 Rundvee art. 2.) 
- Art. 2 Slachtverbod 1940 Rundvee ver
biedt in het xste lid onvoorwaardelijk het 
slachten van rundvee en bepaalt in het 2e 
lid in welke gevallen dit verbod niet geldt, 
zoodat dit 2e lid duidelijk inhoudt een om
standigheid, waarop een verdachte zich tot 
zijn verweer kan beroepen; het ontbreken 
van die omstandigheid is niet een element 
van het hi-er bedoelde straibare ieit. -
Aan het voorschriit van art. 5 van het Be-

• 

sluit over de berechting van econ. strai
zaken bepalend, dat de berechting in hoo-
ger beroep van uitspraken, door den econ. 
rechter in eersten aanleg gewezen, is toe
vertrouwd aan b ijzondere kamers van het 
Gerechtshof bestaande uit drie leden, is 
voldaan, nu blijkens het bestreden arrest 
deze zaak is behandeld door ,,de v'acantie
kamer voor Econ. Strafzaken" van het 
Hof, terwijl dit artikel, noch eenig ander 
voorschrift verbi"edt, dat deze kamer van 
dezelfde samenstelling is, als die van de 
g,ewone vacantiekamer. - De uitdrukking 
·u rnet ee n of rn.eer anderen" houdt niet in 
een alternatief in dien zin, dat de rechter 
verplicht zou zijn daaruit een keuze te 
doen, of, indien hij het handelen ,,met an
deren" aanneemt, van het eerste vrij te 
spreken, vermits toch het handelen met 
anderen, het handelen m et een ander niet 
uitsluit, zonder door het doen van voor
melde keuze niet een dee/ van het telaste 
gelegde buiten de bewezenverklaring wordt 
gelaten . 5 ]anuari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 47, 
x 0

; Slachtverbod 1940 Rundvee art. 2.) -
Het Hof is er bij zijn arrest kennelijk van 
uitg,egaan, dat req. tezamen met twee an
deren het rund heef.t geslacht; zoodanige 
samenwerking behoelt niet uit te s/uiten, 
dat req. het telaste ge/egde en bewezen 
verklaarde misdriji, waarbij van het mede
werken van anderen geen sprake is, heeft 
gepleegd, indien maar req. persoon/ijk den 
geheelen delictsinhoud van dat straibaar 
ieit heeft vervuld. - Om aan te nemen, 
dat req. een rund heeft g,eslacht is niet 
noodzakelijk, dat req. persoon/ijk het rund 
heef.t gedood, aangezien het zoogenaamde 
afslachten van het gedoode slachtdier zu/k 
een belangrijk en noodzakelijk gedeelte van 
het slachtproces vormt, dat het ook op zich 
ze/ve a/s slachten van een di"er is aan te 
merken. - Het dee/en van het gedoode 
dier aisnijden en uitponden, welke Jv>nde
lingen de moge/ijkhei'd open/aten, dat req. 
zich afzijdig heeft gehouden tot het g,e
s/achte rund van huid, ingewanden enz. 
ontdaan schoon aan den haak hing, Jevert 
op zich zelf nog niet op het zoog,enaamde 
afslachten van het dier. - ( Anders Adv.
G en . Rom bach). I3 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Voedsel
voorziening,sbesluit art. 2; Slachtverbod 
1940 Rundvee art. 2.) - De Econ. Rech
ter hee ft hier aanwezig geacht niet het in 
strijd handelen m et het krachtens het 
Voedselv oorzieningsbesluit gestelde ver
bod om rundvee te slachten, maar het niet 
voldoen aan een bij dat besluit ze/ve ge
stelde v erplich ting, met name van art. 2 , 

s traibaar geste/d bij art. IS van dat besluit. 
- D eze zeer ruim omschreven verplich - • 
ting omvat m ede die om het doen s/achten 
van een v oorhanden gehouden rund na te 
laden, indien het s/achten van dat rund in 
strijd zou zijn met het krachtens-het Voed
selvoorzieningsbes/uit gestelde verbod om 
rundvee te s/achten . 5 October . 
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- Arrest van den Hoogen Raad. (Slachtver

bod z940 Rundvee, art. 2.) - De Econ. 
Rechter heeft de in de bewezenverklaring 
voorkomende uitdrukking ,,doen slachten" 
opgevat in den zin, waarin die uitdrukking 
wordt gebezigd in art. 2 Slachtverbod z940 
Rundvee en niet in den zin van art. 47, I

0 

Sr. Dit art. 2 hield ten tijde dat A. K. een 
rund deed slachten, slechts i'n, dat het 
slachten van rundvee was verboden. Het 
bewezenverklaarde, dat A. K . opzettelijk 
in strijd met genoemd slachtverbod heeft 
doen s]achten, · kan derhalve niet meer be
teekenen d= dat K ., toen hij een rund 
deed slachten, wist, dat genoemd slacht
verbod het slachten van een rund verbood. 
·Nu het doen slachten van een rund in voor
melden zin noch bij genoemd slachtverbod, 
noch bij eenig ander krachtens het Voed
selvoorzieningsbesluit gesteld verbod of 
vastgesteld voorschrift was verboden levert 
K.'s handelen niet op het misdrijf, aan 
medeplichtigheid waaraan req. zich vol~ 
gens de qualificatie zou hebben schuldig 
gemaakt. - Anders: Adv.-Gen. Holsteijn. 

5 October. 
Slachtverbod schapen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Econ. 

Sanctiebesluit z94z art. z4; Slachtverbod 
z940, Schapen art. 2; Huisslachtingsbesluit 
z94z, Schapen art. 2.) - Ingevolge art. 2 
Huisslachti'ngsbesluit z94z Schapen is 
ieder slachten van schapen in huisslachting 
- waaromtrent in de verdere artikelen 
van dat besluit een speciale, van het 
Slachtverbod z940 Schapen afwijkende 
rege/ing wordt gegeven - aan de werking 
van dat Slachtverbod onttrokken. - Adv.
Gen. Rombach: Ten onrechte maakt het 
middel onderscheid tusschen het bui>ten
werkingtreden en het vervallen of intrek
ken van een strafbepaling. In al deze ge
vallen is er een verandering van de straf
wetgeving in den zin van art. I lid 2 Sr. 
(door H. R. niet beslist). I2 ]anuari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Slachtver
bod z940 Schapen art. 2.) - De kennelijke 
bedoelingvan de aanvullingvan het Slacht.
verbod z940 Schapen voor wat den aanhef 
betreft met de woorden ,,alsmede_gelet op 
het Voedsslvoorzieningsbesluit", is geweest 
om aan dat slachtverbod het karalcter te 
verleenen van een krachtens het Voedsel
voorzieningsbesluit vastgesteld voorschrift. 
- De stelliing, dat iedereen die het 
Slachtverbod z940 Schapen overtreedit, op
zettelijk in strijd met dit verbod moet han
delen, omdat iedereen geacht wordt de wet 
te kennen, gaat niet op, omdat het Econ. 
Sanctiebesluit z94z uitdrukkelijk onder
scheid tnaakt tusschen opzettelijk in strijd 
handelen en in strijd handelen met de in 
art. I van dat besluit genoemde voorschrif
ten. - De stelling, dat het opzet mede 
moet gericht zijn op overtreding van art. 2 

Voedselvoorzieningsbesluit en derhalve op 
het in gevaar brengen i 'an de voedselpositi'e 
van Nederland, vindt geen steun in de wet, 
daar de hier toepasselijke strafbepali'ngen 
van de artt. I en 2 Econ. Sanctiebesluit 

dezen eisch niet stellen. - H. R . qualifi
ceert als: ,,opzettelijk in strijd handelen 
met een bij of krachtens het Voedselvoor
zieningsbesluit gesteld verbod tot het 
slachten van schapen" en verstaat dat on
der de aangehaalde artikelen a/snogmoeten 
worden vermeld de artt. I en 3 van het 
Econ. Sanctiebesluit z941-. 15 ]uni. 

Slachtverbod varkens. 
- Arrest van <1en Hoogen Raad . . (Voedsel

voorzieningsbesluit art. 17; Slachtverbod 
1940 Varkens II art. 1.) - Het Slachtver
bod 1940 Varkens II, geldende ten tijde 
van het plegen van het bewezen verklaarde 
feit berust niet op de Landbouwcrisiswet 
z933, maar, behalve op een besluit van den 
Secr.-Gen. van het Dep. van Landbouw en 
Visscherij van 6 Sept. 1940, enkel op het 
Voedselvoorzieningsbesluit . Volgens 
artikel z7 van dat besluit vindt artikel 
31 6de lid Landbouwcrisiswet 1933, betrel
fenpe de verbeurdverklarin_a van voorwer
pen, waarmede of ten aanz1en waarvan het 
strafbaar feit is gepleegd, ten aanzien van 
genoemd beslait overeenkomstige toepas
sing. Tot de artikelen waarop de straf be
rust behoot't dus ook art. 3z 6de lid Land
bouwcrisiswet z933. 23 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. artt. 
331, 359; Slachtverbod 1940 Varkens II, 
art. I.) - De kennelijke strekking van de 
wijziging van I4 Jan. 1941, waarbij onder 
de wettelijke voorschriften, waarop bij de 
vaststeIIing van het Slachtverbod 1940 
Varkens II is gelet, is vermeld het Voed
selvoorzieningsbesluit, is geweest aan ge
noemd slachtverbod het karakter te ver
leenen van een door den Secr.-Generaal 
krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit 
vastgestelde regeling, aldus dat voortaan 
het handelen in strijd met het genoemde 
slachtverbod 'zou opleveren een handelen 
in strijd met een krachtens het Voedsel
voorzieningsbesluit gesteld verbod; daar
mede is de bestreden quali'ficatie geheel in 
overeenstemming. - De Rechter heeft in 
het feit, dat de gebruiker van de schuur, 
waarin het vleesch werd aangetroffen de 
verklaring heeft afgeJegd, dat hem van het 
vleesch niets 'bekend was, een bevestiging 
kunnen zien van de verklaring van diens 
zoon en huisgenoot, den req., dat hij de 
belanghebbende was t. a. v. dat vleesch en 
door zijn handelingen dat vleesch daar was 
gekomen, en heeft aldus het afleggen van 
de bedoelde verklaring mede redegevend 
kunnen" beschouwen voor de beslissing, da't 
req., de door dezen tegenover den verbali
sant erkende handeling van het slachten 
van varkens heeft gepleegd. - Blijkens het 
proces-verbaal der terechtzitting zijn de 
personen, die als laatste twee geJegenheid 
hebben gehad het woord te voeren de 
raadsman en de verdachte geweest, en 
daarmede is aan den eisch de'("'et voldaan. 

• 30 Maart 0 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Slach1ver
bod z940 Varkens II art. z.) - Het zooge
naamde ,,afslachten" vormt een zoo be
Jangrijk noodzakelijk dee} van het slacht-

• 

.... 
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proces, dat het ook op zichzelf ,,slachten" 
in den zin van het verbod van art. 1 Slacht
verbod 1940 Varkens II uitmaakt. 27 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Voedsel
voorzieningsbesluit art. 4; Slachtverbod 
1940 Varkens II art. 1-) - Bij beschik
king van den Secr.-Gen. is het Slachtver
bod 1940 Varkens II gewijzigd in dien zin, 
dat het Voedselvoorzi'eningsbesluit alsnog 
in den aanhef van dat Slachtverbod is ge
noemd; de kennelijke strekking van deze 
wijziging is geweest om alsnog aan dat 
Slachtverbod het karakter .te verleenen 
van een krachtens dat V oedselvoorzienings
besluit vastgestelde regeling. Er is geen 
enkele reden om de in art. 4 Voedselvoor
zieningsbesluit aan den Secr.-Gen. verleen
de bevoegdheid om regelen te stellen om
trent het slachten van producten (waartoe 
ook varkens behooren) zoo beperkt op te 
vatten, dat die regelen niet ook het doen 
slachten in den zin van art. 1 Slachtverbod 
1940 Varkens II zouden mogen betreffen 
en niet ook voor een reeds bij de vaststel
ling aangegeven tijdsduur zouden mogen 
worden gesteld. - Het Hof heeft uit het
geen de bewijsmiddelen inhouden omtrent 
req.'s aanvankelijke ontkenning de varkens 
te hebben geslacht, kunnen afleiden, dat> 
req. tijdens het slachten geweten heeft, dat 
dit slachten hem verboden was; de vraag 
of het Hof dit terecht heeft gedaan kan in 
cassatie niet worden onderzocht; het mid
del stellende dat het Hof ten onrechte uit 
de 'genoemde feiten afleidde, dat req. l}.e
weten heeft dat het slachten verboden was 
bij het Slachtverbod 1940 Varkens II /}.aa_t 
dus niet op. :,:, ]um. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Econ. 
Sanctiebesluit 1941, art. 2; Slachtverbod 
1940 Varkens II art, 1.) - Terecht heeft 
het Hof aan/}.enomen, dat ook het zooge
naamde ,afslachten van het varken uit
maakt slachten in den zin van het hier 
overtreden slachtverbod. - Art 2 Econ. 
Sanctiebesluit 1941 /apt geen andere uit
Iegging toe, dan dat ter zake van de daarin 
bepaaldelijk genoemde strafbare feiten 
steeds gevangenisstraf moet warden opge
Iegd en wel van tenminste den daarbij ver
melden duur, maar dat overigens, - dus 
t. a. v. het maximum der op te Ieggen ge- r 

vangenisstraf en de mogelijkheid van geld
boete tot het gestelde maximum naast de 
opgelegde gevangenisstraf, ook art. 1 op 
die feiten van toepassing is. - Jn de qua
lificatie is ten onrechte nie t tot uitdruk
king gebracht dat het bewezene v::ilt onder 
de bijzondere strafbepaling van art. :i, aan
hef en sub 1 ° van het Econ. Sanctiebesluit 
1941. 29 ]uni. 

SneenwruJmingsbesJult. / 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal der 

Departementen van Binnenlandsche Zaken 
en van Waterstaat, B.Z. No. 1 B .B., be
treffende het wegruimen van sneeuw en 
het bestrijden van gladheid op den open
baren weg. 

Aanv. Stet. 2u. 28 October. Blz. 185> 

Spaar- en betaalzegelkasbedrijf. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, No. 38279 M/FA, 
Directie van Handel en Nijverheid, tot uit
voering van zijn besluit van 23 Januari 
1942, No. 3881 M, Directie van Handel en 
Nijverheid, betreffende de uitoefening van 
het zoogenaamde spaar- en betaalzegelkas
bedrijf. 

Aanv. Stet. 137. 17 Juli. Blz. 103. 
Spoor- en tramwegen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat, tot na
dere wijziging van het Algemeen Regle
ment Vervoer en van het Algemeen Regle
ment Vervoer Locaalspoorwegen. 

Aanv. Stet. 85. 29 April. Blz. 32. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat, tot na
dere wijziging van het Algemeen Regle
ment Vervoer. 
Aanv. Stet. 242. II December. Biz. 206. 

Statlstlek. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, van Sociale Zaken, van 
Waterstaat en van Financien, betreffende 
het instellen van statistische onderzoekin
gen op sociaal en economisch gebied. 
Aanv. Stet. 2 14. 3 November. Blz. 188. 

Strafbeschlkklngen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie 6de Afdee
ling, No. 1665, betreffende de tenuitvoer
legging van strafbeschikkingen. (Besluit 
tenui tvoerlegging strafbeschikkingen). 
Aanv. Stet. 253. 28 December. Biz. 214. 

Strafrecht. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Depaitement van Justitie ter bestrij
ding van bloedschande. 

S. S.205. 18 Juli. Blz. 7. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie met betrek
king tot diefstal van vee en diefstal en · 
strooperij van boom- en veldvruchten. 

S . S.208. 18 Augustus. Blz. 8-
- Arrest van den Hoogen Raad. (Grondwet 

art. 150; Sv. artt. 358, 4:12; Verordening tot 
uitoefe-ning van de regeeringsbevoegdhe
den in Nederland ( 3-1940) ~ 6.) - § 6 van 
de Verordening 3-1940 stelt we/ als begin
sel voor de rechtspraak in het bezette Ned. 
gebied voorop, dat de uitspraken warden 
gedaan in den naam van het Recht, maar 
nerg,ens is voorgeschreven, Jaat staan dan 
op straffe van nietigheid, dat vonnissen in 
strafzaken rnoeten inhouden, dat zij in 
naam van het Recht warden gewezen. -
De bewezenverklaring laat in verband met 
den verderen inhoud van het bevestigde 
vonnis geen andere uitlegging toe, dan dat 
daarbij van elk der gevoegd te Taste ge
Jegde ..feiten het primair te laste gelegde 
is bewezen verklaard, - De woorden ,.ge
let op het onderzoek" kunnen moeilijk iets 
anders beteekenen, dan dat het Hof ook 
op het in hoog,er beroep gehouden onder
zoek heeft gelet. 16 November. 
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Strafvorderlng. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Besluit 

Secr.-Gen. van justitie inz. berechting v. 
strafzaken, rakende econ. /even art , 2.) -

Noch ingevolge eenige bepaling van het 
Besluit d.d. 7 April z94z van den Seer.
Gen. van het Dep. van justitie met be
trekking tot de berechting van strafzaken 
rakende het economisch /even, noch krach
tens eenig ander wettelijk voorschrift was 
de Econ. Rechter bevoegd van het telast
gelegde feit kennis te nemen. 22 ]uni. 

Telefoon en telegrafie. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Binnenlandsche Za
ken en van Justitie No. 4, betreffende de 
verplichting aanleg, instandhouding en ops 
miming van lijnen en geleidingen ten be
hoeve van de verreberichtgeving te ge
doogen: 

Aanv. Stet. 49. 16 Februari. Blz. 13. 
Tlendfonds. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Landbouw en Visscherij tot opheffing van 
het fonds ingesteld bij de wet van 31 
Januari 1908 (Stbl. n°. 50). 

Aanv. Stet. 30. 6 Januari. Blz. 1. 
Tljd. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. No. xo B.B., tot regeling van 
den wettelijken tijd. 

Aanv. Stet. 206. 21 October. Blz.184. 
Transportkostenbeschlkklng. 
- Beschikking van de Secretarissen-Gene

raal van de Departementen van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij, houdende buitenwer
kingstelling van de Transportkostenbe
schiklting. S. S.6ox. 13 April. Blz. 67. 

Ultvoerlngen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten, houdende toegang tot uitvoerin
gen, vertooningen en vermakelijkheden. 
Aanv. Stet. 215. 3 November. Biz. 190. 

Veeartsenijkundlge 1Uenst. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, Directie van den Landbouw, No. 
2612, Afdeeling III, en van,. den waame
mend Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Sociale Zaken van 1 7 Februari 
1942, No. 191 E/doss. 1, Afdeeling Volks
gezondheid, betreffende het vaststellen der 
districten (ambtsgebieden) van de inspec
teurs-districtshoofden van den Veeartse
nijkundigen Dienst, tevens inspecteurs van 
de volksgezondheid, belast met het toe
zicht op de naleving van de bepalingen 
van de Vleeschkeuringswet, Stbl. 1919, no. 
524. 

Aanv. Stet. 40. 26 Februari. Blz. 16. 
Vennootschapsbelastlng. 
....:. Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de de vennootschapsbelasting (Besluit op 
de Vennootschapsbelasting 1942). 

S. S.402. 30 April. Blz. 50. , 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien, betreffen
de het invoeren van de vennootschapsbe
lasting (Invoeringsbesluit Vennootschaps- _ 
belasting 1942). 

Aanv. Stet. 85. 30 April. Blz. 49. 
- Eerste Beschikking van den Secretaris

Generaal van het Departement van Finan
cien, No. 145, tot aanvulling van het besluit 
op de Vennootschapsbelasting 1942. 

Aanv. Stet. 103. 21 Mei. Blz. 63. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

, van het Departement van Financien, tot 
wijziging van het Lnvoeringsbesluit Ven
nootschapsbelasting 1942. 

Aanv. Stet. n3. 3 Juni. Blz. 66. 
- Tweede Beschikking van den Secretaris

Generaal van het Departement van Finan
cien, No. 72, tot aanvulling van het Besluit 
op de Vennootschapsbelasting 1942 (Twee
de Aanvullingsbeschikking Vennootschaps
belasting 1942). 

Aanv. Stet. 125. 20 Juni. Blz. 69. 
- Derde Aanvullingsbesluit Vennootschaps

belasting 1942. 
Aanv. Stet. 164. 15 Augustus. Blz. 126. 

Verkooplngen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Volksvoorlich
ting en Kunsten, van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming en van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart betreffen
de het houden van verkoopingen van ge
schriften, afbeeldingen, spreekrollen en 
gramofoonplaten. 

S. S.375. 20 Juli. Blz. 49· 
Vermogensbelastlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de een vermogensbelasting (Besluit op-de 
Vermogensbelasting 1942). 

S. S.403. 30 April. Blz. 58. 
- Eerste Beschikking van den Secretaris

Generaal van het Departement van Finan
cien, No. 145, tot aanvulling van het be-
sluit op de Vermogensbelasting 1942. · 

. Aanv. Stet. 103. 21 Mei. Blz. 63. 
- Tweede Beschikking van den Secretaris

Generaal van het Departement van Finan
cien, No. 72, tot aanvulling van het Besluit 
op de Vermogensbelasting 1942 (Tweede 
Aanvullingsbeschikking Vermogensbelas
ting 1942). 

Aanv. Stet. 125. 20 Juni. Blz. 70. 
Verplaatsen zaken. 
_._ Besluh van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Schcepvaart en van Landbouw en Vis
scherij, No. 67169 E .O.K., Directie van 
Handel en Nijverheid, houdende voor
schriften met betrekking tot het doen van 
opgaven naar aanleiding van het verpl;µit
sen van zaken. 
Aanv. Stet. 238. 7 December. Blz. 205. 

Ve.i:voermlddelen • 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat. (Wet 
Autovervoer personen art. 20.) - Wei 
pleegt wijziging van een verordening in het 
algemeen ni'et mede te brengen, dat v66r 

I 
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deze wijziging op grond van die verorde
ning genomen beslissingen komen te ver
vallen, tenzij zulks uitdrukke/ijk tegelijk 
met deze wijziging is bepaald. Toen echter 
het Vierde Uitvoeringsbesluit betreffend 
het vervoer van personen en goederen 
(Stbl. 1940 S . 554) was gewijzigd bij be
sluit van 6 ]uni 1941 (Verord.blad 1941 
stuk 25 no. 113), rustte op de Commissie 
Verg. Personenvervoer de taak de op grond 
van den ouden ·tekst· genomen beslissingen 
- onverschillig of die door haar zelf zijn 
genomen dan we/ in beroep werden vast
gesteld - aan den nieuwen tekst te toetsen 
en zoo noodig in verband m et dien nieu
wen tekst nadere beslissingen te nemen, 
zoodat de Commissie thans diende te over
wegen niet, zooals tevoren, of het oor
spronke/ijk doe/, ~sparing van motor
brandstof, kon worden bereikt, maar of de 
hier te lande besc.hikbare autob4.ssen wor
den gebruikt op een wijze, welke in ver
band met' het tekort aan materieel en ma- -
teriaal, met inbegrip van brandstoffen, als 
de meest doeltreffende kon worden aange
merkt. zo Maart . 

- Beschikkingen van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Waterstaat 
betreffende het vervoer van goederen met 
paard en wagen. 
Aanv. Stet. 1943 J. 

31 Maart/21 Augustus. Blz. 22 6. 
- Arrest van . den Hoogen Raad. (Eerste 

Uitv.besluit Secr.-Gen. van Waterstaat 
ingev. Verord. 15/1940 betr. het vervoer 
van personen en goederen § 1; Motor
brandstolfenbeschikking 1940, I art. 10.) -
Uit de authentieke Duitsche tekst volgt, 
da,t met ,,houder" niet is bedoeld hjj, di-e 
het motorrijwiel of motorrijtuig bij een 
bepaalde gelegenheid gebruikt, maar de
gene, wien het toebehoort. Wei is telast
gelegd, dat aan req. niet was verleend de 
in § 1 bedoe/de vergunning, maar niet, dat 
req. was houder i-n den zin van het Uit
voeringsbesluit, hoewel dit vereischt is voor 
een telastlegging van bedoelde overtreding. 
- De bewezen verklaarde telastlegging le
vert niet op de bedoelde overtreding van 
art. zo Motorbrandstoffenbeschikking 1940 
I , nu zij niet inhoudt, dat req. motorbrand
stof iii den zin van die beschikking ver
bruikt heeft v oor de voortbeweging van 
zijn motorrijwiel, noch dat hij daartoe nie t 
had een schriftelijke vergunning, afgege
ven door een plaatselijken distributie
dienst, zooals voor die ovet'treding ver
eischt is. zz M ei. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Depar-tement van Waterstaat. (Wet 
autovervoer personen art. 20.) - H et 
steeds ernstiger wordend tekort aan mate
riaal e n bedrijfsstoffen noopt er toe nog 
slechts die exp/oitatiewijze toe te staan, 
waarbij, voorzoover de omstandigheden 
toelaten, verzekerd is, dat m et zoo weinig 
mogelijk materiaal en ten ko&te van zoo 
weinig mogelijk bedrijfsstoffen de ruimst 
mogelijke vervoersvoorziening wordt ge
boden. Deze zekerheid wordt bij autobus-

diensten als de onderhavige niet verkre
gen bij samenwerking in meer of minder 
los verband, doch slechts bij feite/ijke con
centratie in een bedrijf. Terecht heeft der
halve de Commissi-e in dien zin een be
schikking genomen. 17 Augustus. 

Vervr eemdJn gsbesL nlet-landbouwgron1len. 
-Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Binnenlandsche 
Zaken, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, van Financien en van Justitie en 
van den Secretaris-Generaal voor Bijzon
dere Economische Zaken· betreffende de 
prijzen bij het vervreemden van onroeren
de zaken (Vervreemdingsbesluit niet-land
bouwgronden 1942.) 

S. S.301 . 22 April. Blz. 42. 
Vervreemdlng roerende goederen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 63695 E . O.A., Direc
tie van Handel en Nijverheid, betreffende 
vervreemding enz. van roerende goederen. 
Aanv. Stet. 223. 16 November. Blz. 191. 

Verzekerlngswezen. 
- Eerste besluit van den Secretaris-Generaal 

voor Bijzondere Economische Zaken ter 
uitvoering van het besluit No. 218/1941 
betreffende het Verzekeringswezen. 

Aanv. Stet. 165. 25 Augustus. Blz. 134. 
- Eerste besluit van den Secretaris-Gene

raal voor Bijzondere Economische Zaken 
ter uitvoering van het Besluit No. 218/1941 
betreffende het Verzekeringswezen. (Be
sluit Verzekeringsraad 1942). 
Aanv. Stet. 165. 25 Augustus. Blz. 135. 

- Tweede besluit van den Secretaris-Gene
raal voor Bijzondere Economische Zaken 
tot uitvoering van het Besluit No. 218/1941 
betreffende het verzekeringswezen. 

Aanv. Stet. 212 . 28 October. Blz. 186. 
Vestlglngsbes lult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche ZA
ken betreffende het recht van vestiging 
(V estigingsbesluit). 

S. S .303 . 16 Juli. Blz. 49. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Vestigingsbesluit art. 1.) - Een be
sluit van den burgemeester tot vaststelling 
eener verordening tot beperking van het 
recht van vestiging in en verhuizing bin
nen de gemeente, dat in werking treedt met 
ingang van den dag volgend op dien zijner 
afkondiging en bepalend, dat deze afkon
diging onmiddellijk zal geschieden, is in 
strijd m et het Vestigingsbesluit (Verorde
ningenblad no. 85/ 1942) , daar een derge
lijke beperking door den burgemeester 
slechts kan warden opgelegd bij een door 
den Secr.-Gen . van he i Dep. van Binn. 
Z aken goedgek eurde verordening en deze 
goedkeuring i . c. n iet is verleend. 

28 September. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
k en, B.Z. No. 3 B.B., houdende aanvulling 
van het Vestigingsbesluit. 

Aanv. Stet. 202 . 15 October. Biz. 182. 
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- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. N. 4 B.B., ter uitvoering van ar
tikel 1, lid 1, onder 1, van het Vestigings
besluit. 

Aanv. Stet. 202. 15 October. Biz. 182. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Deoartement van Binnenlandsche Za
ken, B .Z. Nr. 3 B.B., tot wijziging van zijn 
besluit van 15 October 1942 ter uitvoering 
van artikel 1, eerste lid, onder 1, van het 
Vestigingsbesluit. 

. Aanv. Stet. 205. 19 October. Biz. 184. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. No. 3 B.B., tot wijziging van zijn 
besluit van 15 October 1942 ter uitvoering 

• van artikel 1, eerste lid, onder 1, van het 
Vestigingsbesluit. 
Aanv. Stet. 225. 13 November. Biz. 191. 

Vestfglngswet Klelnbedrijf. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, No. 34334 M /O, Di
rectie van Handel en Nijverheid, betref
fende de uitvoering van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937. 

Aanv. Stet. 123. 29 Juni. Biz. 85. 
Vlsscherij. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, No. 930, Afd. Visscherijen, tot wij
ziging van het Visscherijdienstbesluit 1922 
(Stbl. no. 562). 

Aanv. Stet. 30. 12 Februari. Biz. 12. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Riviervis

scherijregl. I932 S. JIS art. JI.) - De om
schrijvfng in de telastlegging laat de mo
gelijkheid open, dat het vischje slechts 
bruikbaar is als kunstaas voor den sleep
hengel. Derhalve volgt - al wordt in de 
bewezenverklaring het vischje een ,,verbo
den" vischtuig genoemd, hetgeen alleen 
qualificatieve beteekenis heeft, - uit het 
bewezenverklaarde niet, dat het onderha
vige vischje inderdaad een verboden visch
tuig was. Reeds om die reden levert het 
bewezenve, klaarde niet op overtreding van 
het verbod van art. JI lid I Riviervissche
rijreglement I932 S . 3I5. - Adv.-Gen. 
Rombach tevens: In de telastlegging ont
breekt het element, dat het vischtuig niet 
droog was en niet zoodanig verpakt of in 
zoodanigen toestand, dat het niet voor da
delijk gebruik kon warden aangewend. 

29 ]uni. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, No. 12139, Afdeeling Visscherijen, 
houdende wijziging van eenige visscherij
reglementen. 

Aanv. Stet. 194. 6 October. Biz. 181. 
Vlschrecht. 
- Eerste Uitvoeringsbesluit behoorende bij 

het Pachtbesluit Vischrecht 1941, No. 882, 
Afdeeling Visscherijen. 

Aanv. Stet. 30. 12 Februari. Biz. 11. 
Vleeschkeurlngswet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Soeiale Zaken, hou-

dende wijziging en aanvulling van het Be
sluit No. 167/r940 betreffende de bereke
ning van keurloonen bij aanwijzing van 
eentrale slaehtplaatsen. 

S. 807. 9 Juli. Biz. 71. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Soeiale Zaken, tot 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
5 Juni 1920 (Stbl. no. 285) tot uitvoering 
van de artikelen 18 en 25 van de Vleeseh
keuringswet (Stbl. 1919, no. 524). 

Aanv. Stet. 131. 9 Juli. Biz. 101. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Soeiale Zaken No. 
1030 E /doss. 2, Afd. Volksgezondheid, tot 
wijziging van de Vleesehkeuringswet (Stbl. 
1929, no. 524). 
Aanv. Stet. 186. 25 Augustus. Biz. 135. 

- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 
het Departement van Soeiale Zaken No. 
1024 E-doss. 8, Afd. Volksgezondheid, tot 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
22 Juni 1920 (Stbl. no. 314). 
Aanv. Stet. 186. 10 September. Biz. 138. 

Voedselvoorzleulng. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Voedsel

voorzieningsbesluit art. I7; Slachtverbod 
I940 Varkens JI at1t. I.) - Het Slachtver
bod I940 Varkens II, geldende ten tijde 
van het plegen van het bewezen verklaarde 
feit berust niet op de Landbouwcrisiswet 
I933, maar, behalve op een besluit van den 
Secr.-Gen. van het Dep. van Landbouw en 
Visscherij van 6 Sept. I940, enkel op het 
Voedselvoorzieningsbesluit. Volgens 
artikel I7 van dat besluit vindt artikel 
JI 6de lid Landbouwcrisiswet I933, betref
fende de verbeurdverklaring van voorwer -
pen, waarmede of ten aanzien waarvan het 
strafbaar feit is gepleegd, ten aanzien van 
genoemd besluit overeenkomstige toepas
sing. Tot de artikelen waarop de straf be
rust behoot<t dus ook art. JI 6de lid Land
bouwcrisiswet I933. - a3 Februari. 

- Besluit van de Seeretarissen-Gene~al van 
de Departementen van Landbouw en Vis
scherij en van Handel, Nijverheid en 
Seheepvaart betreffende de instelling en de 
bevoegdheden van een toporganisatie voor • 
cooperatieve vereenigingen op het gebied 
der voedselvoorziening. 

S. S.701. 20 Maart. Biz. 33. 
rrest van den Hoogen Raad. (Sv. artt. 

JJI, 359; Slachtverbod I940 Varkens II, 
art. I.) - De kennelijke strekkfrig van de 
wijziging van I4 Jan. I94I, waarbij onder 
de wettelijke voorschriften, waarop bij de 
vastste/ling van het Slachtverbod I940 
Varkens II is gelet, is vermeld het Voed
selvoorzieningsbesluit, is geweest aan ge
noemd slachtverbod het karakter te ver
leenen van een door den Secr.-Generaal 
krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit 
vastgestelde regeling, aldus dat voortaan 
het handelen in strijd met het genoemde 
slachtverbod zou opleveren een handelen 
in strijd met een krachtens het Voed{lel
voorzieningsbesluit gesteld verbod; daar
mede is de bestreden qualificatie geheel in 
overeenstemming. - De Rechter heeft in 
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het feit, dat de gebruiker van de schuur, 
waarin het vleesch werd aangetroifen de 
verklaring heett aigelegd, dat hem van het 
vleesch niets bekend was, een bevestiging 
kunnen zien van de verklaring van diens 
zoon en huisgenoot, den req., dat hij de 
belanghebbende was t. a. v. dat vleesch en 
door zijn handelingen dat vleesch daar was 
gekomen, en heett aldus het afleggen van 
de bedoelde verklaring mede redegevend 
kunnen beschouwen voor de beslissing, dat 
req., de door dezen tegerwver den verbali
sant erkende handeling van , het slachten 
van varkens heett gepleegd. - Elijkens het 
proces-verbaal der terechtzitting zijn de 
personen, die als Jaatste twee gelegenheid 
l:lebben gehad het woord te voeren de 
raadsman en de verdachte geweest, en 
daarmede is aan den eisch der wet voldaan. 

30 Maart. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Put- en 

Nestbesluit z94I art. 2.) - De begrips
bepalingen van ,,put" en ,,nest" in art. z 
en het vervoerverbod van deze twee in art. 
2 van het Put- en Nestbesluit I94I Juiden 
geheel algemeen; nergens wordt in dat be
sluit onderscheiden tusschen gezouten 
(verduurzaamde) en versche waar, terwijl 
ook het Voedselvoorzieningsbesluit, krach
tens hetwelk genoemd vervoerverbod werd 
gesteld, in verband met art. I qer Land
bouwcrisiswet, waarnaar het bij zijn be
gripsbepaling van ,,product" uitdrukkelijk 
verwijst, de al en de· niet bewerkte produc
ten (waaronder visch) op een Jijn stel•t . Dit 
is ook in overeenstemming met het doe/ 
van genoemd Voedselvoorzieningsbesluit 
en de krachtens dat besluit gestelde ver
boden en vastgestelde voorschriiten. 

I3 April. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 47, 

I 0
; Slachtverbod I940 R~ndvee art. 2.) -

Het Hof is er bij zijn arrest kennelijk van 
uitgegaan, dat req. tezamen met twee an
deren het rund heef.t geslacht; zoodanige 
samenwerking behoett niet uit te sluiten, 
dat req. het telaste gelegde en bewezen 
verklaarde misdrijf, waarbij van het mede
werken van anderen geen sprake is, heett 
gepleegd, indien maar req. persoonlijk den 
l!eheelen delictsinhoud van d&t strafbaar 
feit heeft vervuld. - Om aan te nemen, 
dat req. een rund heett geslacht is niet 
noodzakelijk, dat req. persoonlijk het rund 
heef.t gedood, aangezien het zoogenaamde 
atslachten van het gedoode slachtdier zulk 
een belangrijk en noodzakelijk gedeelte van 
het s/achtproces vormt, dat het ook op zicl1 
zelve als slachten van een dier is aan te 
merken. - Het dee]en van het gedoode 
dier atsnijden en uitponden, welke hande
Jingen de mogelijkheid openlaten, dat req. 
zich afzijdig heett gehouden tot het ge
slachte rund van huid, ingewanden enz. 
ontdaan schoon aan den haak hing, levert 
op zich ze/t nog niet op het zoogenaamde 
aislachten van het -dier. - ( Anders Adv.
Gen. Rombach/ · I3 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Voedsel
voorzieningsbesluit art. 2.) - In art. :z 

Voedselvoorzieningsbesluit worden den 
houder van een product p/ichten van doen 
en van laten opgeJegd, welke hij, zoolang 
hij dat product voorhanden heett, ten op
zichte daarvan zal hebben te betrachten. 
Het bewezenverklaarde houdt nu we! in, 
dat req. eenig product ( varkensvleesch) 
voorhanden heett gehad, maar niet, dat hij 
t. a. v . dat vleesch, terwijl hij het voorhan
den had en dus onder de gemelde gebods
bepaling vie!, iets heett gedaan, waarvan 
het nalaten toen voor hem p/icht was; 
rnitsdien is dat nvoorhanden hebben" niet 
in strijd met het genoemde voorschritt. 
Evenmin Jevert het op een handelen in 
strijd met eenig ander voorschrift van het 
Voedselvoorzieningsbesluit. - In die om
standigheden is de liewezenverklaring voor 
zoover inhoudende, dat gemeld voorhanden 
hebben ,,opzettelijk in strijd.met het Voed
selvoorzieningsbesluit" is gepleegd, dus dat 
req.'s opzet tijdens dat voorhanden hebben 
gericht was op het in strijd handelen met 
dat besluit, welke slechts steunt op een 
verklaring van req., dat hij, terwijl hij wist 
dat dit verboden was, de in de bewezen
verklaring omschrev.en hoeveelheid var
kensvleesch voorhanden heeft gehad, niet 
behoorlijk met redenen omkleed. - An
ders: Adv.-Gen. Wijnveldt. 20 April. 

.::... Arrest van den Hf>ogen Rsad. (Slachtver
bod I940 V.arkens II art. I.) - Het zooge
naamde ,,afslachten" vormt een zoo be
langrijk noodzakelijk dee] van het slacht
proces, dat het ook op zichzelf ,,slachten" 
in den zin van het verbod van art. I Slacht
verbod I940 Varkens II uitmaak-t. 27 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Huisslach
tingsbesluit I940 Vark\ens art. 3.) - Uit de 
bewijsmiddelen valt niet al te Ieiden, dat 
req. het varken zou hebben geslacht inhuis
slachting. II Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 47; 
Aardappelbesluit V.V.O. I940 art. z.) -
In het Aardappelbesluit V.V.O. z940, even. 
als in de Landbouwcrisiswet z933 en vele 
andere wettelijke regelingen is ,,doen ver
voeren" op te vatten als een zelfstandig 
strafbaar feit, n.1. in den zin van het ge
wone spraakgebruik als het opdragen van 
het vervoer aan, of het Jaten geschieden 
van het vervoer door een ander. Bij voor
meld Besluit is noch eene deelnemingsrege
Jing in overeenstemming, noch zulk eene 
regaling in afwijking van art. 47 Sr. gege-
ven. - Qualificatie gewijzigd. I ]uni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Slachtver
bod z940 Schapen art. 2.)-De kenne]ijke 
bedoelingvan de aanvullingvan het Slacht
verbod z940 Schapen voor wat den aanhet 
betrett met de woorden ,,alsmede gelet op 
het Voedselvoorzieningsbesluit", is geweest 
om aan dat slachtverbod het karakter te 
verleenen van een krachtens het Voedsel
voorzieningsbesluit vastgesteld voorschriit. 
- De stelliing, dat iedereen die het 
Slachtverbod z940 Schapen overtreedt, op
zettelijk in slrijd met dit verbod moet han
delen, omdat iedereen geacht wordt de wet 
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te kennen, gaat niet op, omdat he t Econ. 
S anctiebesluit z94 z uitdrukkelijk onder
scheid maakt tusschen opzettelijk in strijd 
handelen en in strijd handelen m et de in 
art. I van dat besluit genoemde voorschrif
ten. - D e stelling, dat het opzet mede 
moet gericht zijn op overtreding van art. 2 

Voedselvoorzieningsbesluit en derhalve op 
het in gevaar brengen van de v oedselpositi'e 
van N ederland, v indt geen steun in de wet, 
daar de hier toepasselijke strafbepalingen 
van de artt. I en 2 Econ . Sanctiebesluit 
·dezen eisch niet stellen. - H. R . qualifi
ceert als: ,,opzettelijk in strijd handelen 
met een bij of krachtens het Voedselvoor
zieningsbesluit gesteld v erbod tot he t 
slachten van schapen" en verstaat dat on
der de aangehaa[de artikelen alsnog moeten 
worden vermeld de artt. I en 3 van het 
Econ. Sanctiebesluit z94I. IS ]uni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Voedsel
voorzieningsbesluit art. 4; Slachtverbod 
z940 Varkens II ar;. z.) - Bij beschik
king van den Secr.-Gen. is het Slachtver
bod z940 Varkens II gewijzigd in dien zin, 
dat het Voedselvoorzieningsbesluit alsnog 
in den aanhef van dat Slachtverbod is ge
noemd; de kennelijke strekking van deze 
wijziging is geweest om alsnog aan dat 
Slachtverbod het karakter te verleenen 
van een krachtens dat Voedselvoorzienings
besluit vastgestelde regeling. Er is geen 
enke/e reden om de in art. 4 Voedselvooi-
zieningsbesluit aan c(en Secr.-Gen. verleen
de bevoegdheid om regelen te stellen om
trent het slachten van producten ( waartoe 
ook varkens behooren) zoo beperkt op te 
vatten, dat die regelen niet ook het doen 
slachten in den zin van art. z Slachtverbod 
z940 Varkens II zouaen mogen betreffen 
en niet ook voor een reeds bij de vaststel
ling aangegeven tijdsduur zouden mogen 
warden gesteld. - Het Hof heeft uit het
geen de bewijsmiddelen inhouden omtrent 
req.'s aanvankelijke ontkenning de varkens 
te hebben geslacht, kunnen afleiden, dat 
req. tijdens het slachten geweten heeft, dat 
dit slachten hem verboden was; de vraag 
of het Hof dit terecht heeft gedaan kan in 
cassatie niet warden onderzocht; het mid
del, stellende dat het Hof ten onrechte uit 
de genoemde feiten aileidde, dat req. ge
weten heeft dat het slachten verboden was 
bij het Slachtverbod z940 Varkens II gaat 
dus niet op. 22 ]uni. 

- Besluit van den Secretaris-0eneraal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij, houdende wijziging en aanvulling 
van het Organisatiebesluit Voedselvoorzie
ning 1941. 

S. S .703. 7 Juli. Biz. 68. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
seherij, No. 25402, Rijksbureau voor de 
Voedselvoorziening in Oorlogstijd, Afdee
ling Algemeene Zaken, betreffende het 
seheidsgereeht, als bedoeld in artikel 13 
van het Organisatiebesluit Voedselvoorzie
ning 1941. 

Aanv. Stet. 164. 25 Augustus. Biz. 129. 

- Besluit van den Seeretaris-G eneraal van 
het D epartement van Landbouw en Vis
seherij, N °. 25402, Rijksbureau voor de 
Voedselvoorziening in Oorlogstijd, Afdee
ling Algemeene Zaken, betreffende het 
seheidsgereeht, als bedoeld in artikel 13 
van het Organisatiebesluit Voedselvoor
ziening 1941. 
Aanv. Stet. 164. 25 Augustus. Blz. 165. 

- Besluit van de Seeretarissen-Generaal van 
de Departementen van Landbouw en Vis
seherij en van Justitie, No. 27687, Rijks
bureau voor de Voedselvoorziening in Oor
logstijd, Afdeeling Algemeene Zaken , be
treffende de tuehtreehtspraak op het ge
bied van de voedselvoorziening (Besluit 
tuehtreehtspraak voedselvoorziening). 
Aanv. Stet. 183. 21 September. Biz. 142. 

- Besluit van de Seeretarissen-Generaal van 
de Departementen van Landbouw en Vis
seherij en van Justitie, No. 27687, Rijks
bureau voor de Voedselvoorziening in Oor
logstijd, Afdeeling Algemeene Zaken, be
treffende de tuehtreehtspraak op het ge
bied van de voedselvoorziening (Besluit 
tuehtreehtspraak voedselvoorziening) . _ 
Aanv. Stet. 183. 21 September. Biz. 172. 

- Arrest _van den Hoogen Raad. (Slachtver
bod z940 Rundvee, art. 2.) - De Econ. 
Rechter heeit de in de bewezenverklaring 
voorkomende uitdrukking ,,doen slachten" 
opgevat in den zin, waarin die uitdrukking 
wordt gebezigd in art. 2 Slachtverbod z940 
Rundvee en niet in den zin van art. 47, z 0 

Sr. Dit art. 2 hield ten tijde dat A. K. een 
rund deed slachten, slechts in, dat het 
slachten van rundvee was verboden. Het 
bewezenverklaarde, dat A. K. opzettelijk 
in strijd met genoemd slachtverbod heeft 
doen slachten, kan derhalve niet meer be
teekenen dan dat K. , toen hij een rund 
deed slachten, wii,t, dat gef)-Oemd slacht
verbod het slachten van een rund verbood. 
Nu het doen slachten van een rund in voor
melden zin noch bij genoemd slachtverbod, 
noch bij eenig ander krachtens het Voed
selvoorzieningsbesluit gesteld verbod of 

· vastgesteld voorschrift was verboden levert 
K.'s handelen niet op het misdrij f, aan 
medeplichtigheid waaraan req. zich vol
gens de qualificatie zou hebben schuldig 

· gemaakt. - Anders: Adv.-Gen. Holsteijn. 
s October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Voedsel
voorzieningsbesluit art. 2; Slachtverbod 
z940 Rundvee art. 2.) - De Econ: Rech
ter heeft hier aanwezig geacht niet het in 
strijd handelen met het krachtens het 
Voedselvoorzieningsbesluit gestelde ver
bod om rundvee te slachten, maar het niet 
voldoen aan een bij dat besluit zelve ge
stelde verplichting, met name van art. z, 
strafbaar gesteld bij art. zs van dat besluit. 
- Deze zeer ruim omschreven verplich
ting omvat mede die om het doen slachten 
van een voorhanden· gehouden rund na te 
la<ten, indien het slachten van dat rund in 
strijd zou zijn met het krachtens het V oed
selvoorzietiingsbesluit gestelde verbod om 
rundvee te slachten. s October. 

' ... 
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Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 
3z3; Vee- en Vleeschverordening z942, art. 
53.) - Met een zakmes doodsteken van 
een varken onder de omstandigheden waar
onder dit plaats had, Jevert op het slach
ten daarvan. - Bewijs van het opzettelijk 
niet nakomen van een krachtens het Orga
nisatiebesluit Voedselvoorziening z94z ge
_steld verbod. - De in de telastlegging aan
gebrachte wijziging ( i. p. v. ,,Econ. Sanc
tiebeslui"t z94z" wordt gelezen ,,Organisa
tiebesluit Voedselvoorziening z94I") kon 
een schrijflout betreifen, zoodat hier geen 
sprake is van een ontoelaatbare wijziging 
van de •telastlegging; de rechter, zulk een 
lout herstellend, treedt niet buiten de te
Jastlegging, doch doet daaraan recht we
dervaren. - De verbeterde telas-t!egging 
houdt duidelijk in, welk feit door req. werd 
gepleegd, zoodat van schending van art. 
:z6z Sv. geen sprake is. - Quali-ficatie ver
beterd. ' 2 November. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 
:z6z; Slachtverbod I940 ~undvee art. 2.) 
- De telast/egging, welke den req. slechts 
verwijt ,,slachtingshandelingen vercichten 
aan een koe", is zoo vaag, dat noch de req ., 
noch de Rechter daaruit heeft kunnen le
zen, welke hande!ingen feitelijk werden 
telastgelegd. Mitsdien voldoet de dagvaar
ding niet aan den bij art. :z6I Sv. op straffe 
van nietigheid geste/den eisch, dat zij een 
opgave van het feit dat telaste wordt ge
Jegd moet bevatten. z6 November. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Econ. 
Sancti'ebesluit z94z artt. z, z4; K. B. van 
28 Aug. z939 S. 679 ], art. 3.) - Al wordt 
in art. z4 Econ. Sanctiebesluit gesproken 
van het buiten werking treden van art. IS 
van het Voedselvoorzieningsbesluit, zulks 
Jevert niets anders op dan eene verande
ring van wetgeving in den zin van art. I 

lid 2 Sr. en dus vie/ het in of omstreeks 
Maart z94z gepleegde bewezenverklaarde 
onder de strafbedreiging van art. IS Voed
selvoorzieningsbesluit, nu dit artikel voor 
req. gunstiger strafbepalingen bevat dan 
genoemd Econ. Sanctiebes/uit. - De ken
nelijke bedoeling van de aanvulling van 
het K. B. van 28 Aug. z939 S. 679 ], voor 
wat den aanhef betreft met de woorden 
,,gelet op het Voedselvoorzieningsbesluit" 
is geweest om bovengenoemd K. B . het 
karakter te verleenen van een krachtens 
het Voedselvoorzieningsbesltiit vastgesteld 
voorschrift. - De bewezenverk!aring ,,op
zettelijk tarwe afleveren" houdt ni'et in dat 
req.'s opzet was gericht op het in strijd 
hande/en met het verbod van art. 3 van ge
noemd K . B. - Een algeheele ontheffing, 
a/s verleend bij besluit van den Secr.-Gen. 
v. Landbouw en Visscherij van z Juli z94z 
No. z76I7, brengt niet mede, dat een v66r 
die ontheffing in strijd handelen met het 
verbod niet meer a]s overtreding van het 
verbod strafbaar zou zijn. - Van tegen
strijdigheid tusschen de verkhrring van 
req., dat hij de tarwe opzettelijk in strijd 
met het verbod heeft afge/everd, en zijn 
opgave, dat hij ingevolge afspraak de ver-... 

kochte t.arwe onder de kapberg bij zijn 
boerderij voor K. heeft klaargezet, is geen 
sprake. -I6 November. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Econ. 
Sanctiebesluit z94I art. 2; Vee-enVleesch
verordening I942 art. 53.) - Ten onrechte 
heeft het Hof aan het bewezenverk/aarde 
opzettelijk clandestiene slachten niet een 
qualificatie gegeven, ontleend aan art. 2 

Econ. Sanctiebesluit. ( Anders: Adv.-Gen. 
Rombach, die dan ook meent, dat de mini
mumstraffen, in art. 2 Econ. Sanctiebesluit 
bedreigd, niet gelden voor het opzettelijk 
handelen in strijd met een bij een veror
dening a]s de Vee- en Vleeschverordening 
z942 gesteld verbod tot het s/achten van 
rundvee). - Het Hof heeft verzuimd in 
de qualificatie te vermelden ,,meermalen 
gepleegd". 7 December. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Econ. 
Sanctiebesluit z94z art. 2; Vee- en Vleesch
verordenin~ z94:z art. 53.) - Ten onrechte 
heeft het Hof aan het bewezenverklaarde 
niet een qualificatie gegeven ontleend aan 
art. :z Econ. Sanctiebesluit z94I ( anders 
Adv.-Gen. Rombach). - Adv.-Gen. Rom
bach: De minimumstraffen van art. :z 
Econ. Sanctiebesluit z94z ge/dea voor iede
ren vorm van deelneming. - Hoage Raad 
(implicite): Deze minimumstraffen gelden 
niet voor medeplichtigheid. 7 December. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Slachtver
bod I940 Varkens II art. z; Huisslachtings
besluit z940 Varkens, art. :z.) - Het Hof 
heeft uit het feit, dat req. een gedeelte van 
het van het ges/achte' varken afkomstige 
vleesch heeft verkocht, kunnen afleiden, 
dat geen huisslachting heeft plaats gehad; 
de vraag of zulks terecht is geschied kan 
in cassatie niet warden onderzocht. 

z4 December. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Organisa

tiebesluit Voedselvoorziening I94I art. 7; 
Vee- en Vleeschverordening I942 art. 77.) 
- De zeer ruime bevoegdheidsomschrij
ving van art. 7 Organisatiebesluit Voedsel
voorziening z94z is niet vereenigbaar met 
de opvatting, .dat de verordeningen van de 
Bedrijfsorganisatie voor Vee- en Vleesch, 
zijnde een openbaar lichaam als bedoe/d in 
art. I52 der Grondwet, niet meer zouden 
kunnen zijn dan bepalingen voor de be
drijfsgenooten, niet verbindend voor alle 
niet binnen het gebied van den handel in 
en de be- en verwerking van vee en vleesch 
en van de veeteelt een bedrijf of beroep 
uitoefenende personen. _- De opvatting,_ 
dat ook de algemeene rechtsverbindende 
voorschriften van andere openbare licha
m~n dan het Rijk, slechts door plaatsing 
in het Verordeningenblad of de Ned. 
Staatscourant rechtsgeldig kunnen worden 
afgekondigd vindt in de door. req. aange
haalde wetsartikelen geen steun. - Req.'s 
opvatting, dat het voorhanden "hebben van 
vleesch zonder meer niet zou behooren tot 
het gebied der v6edselvoorziening, waar
voor de Bedrijfsorganisatie voor Vee en 
Vleesch is ingesteld, gaat niet op. Het ver
bod van art. 77 der Vee- en Vleeschveror-
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dening kan niet geacht worden de grenzen 
van de verordeningsbevoegdheid van ge
noemde organisatie te hebben oversct.re
den. - Aangezi'en het voorhanden hebben 
van vleesch op zich zell reeds is verboden 
en de in art. 77, 2de lid genoemde omstan
digheid; dat het vleesch ni.et afkomstig is 
van eerl in strijd met art. 53 der verorde
ning verrichte slachting slechts als een 
rechtvaardigingsgrond is geregeld, 1was de 
verwerping van het verweer betreffende 
die omstandighei'd met de overweging, dat 
de herkomst van het vleesch geheel niet is 
opgehelderd,' voldoende gemotiveerd. De 
feitelijke vaststelling, dat de herkomst van 
het vleesch in het €eheel niet is opgehel
derd sluit tevens uit, dat het middel tot 
cassatie kan leiden. 21 December. 

Waardepapleren. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien, van den 
Secretaris-Generaal voor Bijzondere Eco
nomische Zaken en van den Secretaris
Generaal van het Departement van Justi
tie betreffende de aangifte en inleveriug 
van waardepapieren. 

S. S.408. 23 September. Blz. 66. 
Waard1>wrmeerderlngsbelastlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien tot intrek
king van het Besluit op de Waardever
meerderingsbelasting 1940. 

Warenwet. 
S. S.406. 4 Augustus. Blz. 63. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Warenwet 
S . 1935 No. 793, -art. 28.) - Onder de om
standigheden in het vonnis genoemd heeft 
de Rechtbank kunnen aannemen, dat het 
vervoer van later ondeugde]ijk gebleken 
melk niet was te wijten aan eeni~e lout of 
tekortkoming bij de door gerequireerde ge
dreven handelszaak; de l;lechtbank heeft 
dan ook terecht niet gerequireerde als be
stuurder van die zaak in deze aansprakelijk 
geoordeeld. - Anders: Adv.-Gen. Rom
bach. 26 ]anuari. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
. het Departement van Sociale Zaken, hou
dende aanvulling van artikel 33 van de 
Warenwet (Stbl. n° . 793.) 

S. S.8_00. ro Februari. Biz. 36. 
- Beslu.it van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken No. 
749 D/doss. 33, Afd. Volksgezondheid, tot 
wijziging van het Algemeen Besluit (Wa
renwet) (Stbl. 1925, No. 262) en tot het 
aanbrengen van daarmede samenhangende 
wijzigingen. 

Aanv. Stet. 108. 7 April. Blz. 27. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 68; 

Cacao~ en chocoladebesluit 1924 S. 478, 
art. 8.) - De in de twee dagvaardingen. 
telastgelegde feiten ku'nnen niet alleen ge
heel los van elkaar worden gedacht, maar 
zijn zelfs t. a. v. een en dezelfde waar ni'et 
denkbaar, aangezien cacaopoeder en ma
gere cacaopoeder in den zin der Warenwet 
niet dezelfde waar zijn en voor de laatste 
juist niet geldt de eisch van een cacaobo
tergehalte van tenminste 22 % van de 

droge stof. Hieruit volgt, dat het leit waar
voor t. a. v. gerequireerde onherroepelijk 
is beslist, niet is het feit, ter zake waarvan 
hij in de onderhavige zaak is vervolgd ge
worden. - Hieraan Jmnnen niet afdoen 
de omstandigheden, dat beide dagvaardin
gen zouden betreffen het aanwezig hebben 
van dezellde waar - we/ke dan in een van 
beide onjuist zou zijn aangeduid - en dat 
bij een bewezenverklaring van be'ide te
lastleggingen de qualificatie van 'Bet be
wezen verklaarde voor beide dezellde zou 
zijn. Immers voor de vraag, of een geval 
als bedoeld in art. 68 Sr. aanwezi·g is, zijn 
beslissend -de feiten, gelijk zij in het g~ 
wijsde en in de nieuwe dagvaarding z.ijn 
omschreven; boven:dien zou ook reeds het 
voorhanden hebben van een waar, welke 
aan twee van elkaar onafhankelijke krach
tens de Warenwet gestelde eischen niet 
voldoet, twee overtredingen van eenslui
dende benaming van de Verordening op de 
keuring van waren der gemeente Arnhem 
opleveren. 1 ]uni. 

-Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, No. 
749 D I/doss. 33, Afdeeling Volksgezond
heid, in verband met de Wijziging van het 
Algemeen Besluit (Warenwet). 

Aanv. Stet. 123. 22 Juni. Blz. 71. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, tot 
tijdelijke afwijking van bepalingen van het 
J am-Limonadebesluit (Stbl. 1937, no. 854). 

Aanv. Stet. 147. 8 Juli. Blz. 101. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Sociale Zaken en 
van Landbouw . en Visscherij, tot wijziging 
van het Melkstandaatdisatiebesluit 1940, 
no. 1642 D./Doss. 49, afd. Volksgezondhejd. 
Aanv. Stet. 237. 16 September. Blz. 172. 

- Beslµit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, No. 
n90 D/doss. 29, Afd. Volksgezondheid, tot 
wijziging van het Jam-limonadebesluit 
(Staatsblad 1937, no. 854). 
Aanv. Stet. 203. 25 September. Blz. 150 . 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, Afd. 
Volksgezondheid, No. 1673 D/doss. 28, tot 
wijziging van het Suiker.- en Stroopbesluit 
(Stbl. 1924, no. 96). 

Aanv. Stet. 247. 5 October. Blz. 180. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
159 D/doss. 45, Afd. Volksgezondheid, tot 
wijziging van het Kapokbesluit (Stbl. 
1930, no. 65). 

Aanv. Stet. 226. 17 October. Biz. 183. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Warenwet 

S. 1935 No. 793, art. 28; Melkbesluit S . 
1929 No. 43 art. 2.) - Melk, waarvan het 
vriespunt ongeveer --0.51 ° C. is, in ieder 
geval dichter bij het nu/punt ligt dan 
--0.53° C. kan aan den eisch van het Melk-

. besluit S. 1929 No. 43 voldoen, indien zij 
is gesteriliseerd; derhalve houdt de bewe
zenverklaring niet in, dat de daarin ge
noemde melk, waarvan niet wordt gezegd, 
dat dit laatste met die melk niet het geval 
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was, aan voormelden eisch niet voldeed. -
Adv.Gen. Rombach: De H. R. heeft uitge
maakt ( arr. 26 Jan. z942 N . J . z942, 553), 
dat hoof den en bestuurders der in art. 28.der 
Warenwet genoemde inrichtingen en han
delszaken hun aansprakelijkheid ook kun
m,n ontgaan door het ammemelijk maken 
van andere, dan in art. 28 dier wet ge
noemde, omstandigheden, waaruit voort
vloeit, dat de overtreding niet was te wij
ten ·aan eenige lout of tekortkoming bij de 
dooc hen gedreven inrichting of handels
zaak ( door H. R. niet beslist). 

Waterstaatswet. 
9 November. 

- Besluit van den Seccetaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (Wet 
houdend algemeene regels W aterstaaisbe
stuur art. 22.) - Terecht hebben Ged. 
Staten vernietigd een besluit van stemge
techtigde ingelanden tot teruggaaf aan be
langhebbenden van bedragen, ingevolge 
overeenkomst gestort in de waterschaps
kas, daar het nemen van zoodanig besluit 
niet behoort tot de bevoegdheden, welke 
aan stemgerechtigde ingelanden bij het 
Algemeen Reglement voor de waterschap
pen of bij het bijzonder reglement zijn op
gedragen, zoodat daar-toe ingevolge het Al
gemeen Reglement slechts het bestuur van 
het waterschap gerechtigd is, en het onder
havig besluit dus in strijd is met de inrich
ting van het waterschap. 2I Januari. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (Wet 
houdend algemeene regelen W aterstaats- . 
be11tuur art. zg; Wegenwet art. z4.) -
Gelet op de strekking van het prov. regle
ment op de waterleidingen mogen Ged. 
Staten aan een besluit van een water
schapsbestuur tot ver!ee_nen van onthefiing 
van een verbodsbepalinR ten behoeve van 
het maken en hebben van een nieuwe brug 
over een rivier slechts goedkeuring ont
houden wegens strijd met waterschapsbe
langen. Daaruit vloeit niet voort, dat de 
goedkeuring ook zou moeten warden ver
leend, indien blijkt, dat aan elm dergelijk 
besluit een ~gebrek kleeft van dien aard, 
dat het bezwaarlijk voor goedkeuring in 
<!anmerking kan komen. I. c. doet dit geval_ 

· zich voor, nu de onthefiing is verleend aan 
een gemeente, zonder dat gebleken is, dat 
deze uit eenigerlei hoofde rechtens in staat 
zou zijh om de werken, waarvoor onthef
fing is gevraagd, uif te vocren. - Uit art. 
z4 3e lid der Wege1:1wet vloeit niet de be
voegdheid ·voort, ,daargelaten of deze be
paling van •to~passin.g kan warden geacht. 
op het maken van een geheel nieuwe brug 
om dzt werk op eens anders terrein te ver
richten. . 9 Maart. 

_,;_ Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 
z4oz, Waterstaatsw-et 1i900 'art. z2.) - In
dien een besluit als in at't. 12 bedoeld van 
kracht is geworden, zai de Overheid naar 
eigen inzicht· over de uitgegraven specie 
ten behoeve van het door haar behartigde 
Waterstaatsbelang moeten kunnen be
schikken, zoodat de doelmatigheid van 

-

haar handelen in ·zoodanig geval niet aan 
het oorcfeel van den burger!. rechter is on
derworpen. De Overheid overschrijdt ech
ter de haar verleende macht, indien zij 
over den grand beschikt ten behoeve van 
doeleinden, die den aanleg van het Water
staatswerk niet raken. Het Hof heeft ten 
deze vastgesteld, dat de door de Regge 
verrichte handelingen uitsluitend doelein
den hebben gediend, die het hem toever
trouwde Waterstaatsbelang niet betroffen. 
- Anders Adv.-Gen. Holsteijn met betoog, 
dat he t Waterschap met de specie rnocht 
handelen naar zijn goedvinden. 2 April. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (Wet 
houdend algemeene regelen Waterstaats
bestuur art. w.) - Wei is de taak van 
den administratieven rechter eene minder 
Jijdelijke dan die b.v. van den burger!ijken 
rechter, en draagt deze naast een rechter
lijke met name ook een bestuurskarakter, 
waaraan voor dezen rechter de vrijheid 
kan warden ontleend, in beroep zich te 
plaatsen op den zetel van het orgaan, tegen 
welks handeling beroep is ingesteld en ter
zake eene zelfstandige regeling te geven. 
Doch deze vrijheid kan slechts bes-taan 
voorzoover het geschilpunt daarbij betrok
ken is, aangezien anders de uitspraak niet _ 
kan geacht warden in beroep te zijn gege- · 
ven en de wetgever den administratieven 
rechter een zoodanig amertdementrecht 
buiten beroep niet heeft toegekend. 

IO Juli. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat. (Wet 
houdend algemeene regelen Waterstaats
bestuur at't. zg.) - Terecht is goedkeuring 
onthouden aan een besluit van een water
schapsbestuur tot aankoop van een ge
deelte water -en riet; aangezien het voor
deel van een betere grensu;geling, met den 
aankoop beoogd, niet voldoende rechtvaar
digt den aankoop van deze uitgestrekte 
buiten het gebied van het waterschap ge
legen oppervlakten water en riet, welke 
het waterschap voor een goede uitoefening 
van zijn taak geenszins behoeft. 

' ' · z2 September. 
- Besluit van den Sec>et.iris-Generaal van 

Waterstaat. (Keurenwet art. z8; Wet hou
dend algemeene regels Waterstaatsbestuur 
art. 23 . j 0

• ar-t. 2I.) - Door appellant is 
niet aangevochten de beslissing, waarbij de 
aan een vergunning verbonden voorwaarde 
met toepassing van art. z8 der Keurenwet 
is vernietigd, doch is enkel bezwaar ge
maakt tegen restitutie van het Jngevolge 
de vernietigde voorwaarde betaalde be-

. drag. Deze kwestie gaat om- b.uiten het be
roep ingevolge art. 23 j 0

• art. 2z dee Wa
terstaatswet zgoo in verband met art. z8 
2e lid dee Keurenwet. Appellant is mits
dien in zijn beroep niet-ontvankelijk. . 

· · u December. 
W egenverkeersregellng. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. z 

lid 2;, M. en R .regl. art. 5; Wegenverkeers
rege1ing art. 13.) - Van een verandering 
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in de wetgeving in den zin van art. I lid 2 
Sr. kan slechts dan warden gesprokerr, in
dien de vervanging van de strafbaarstel
ling der vroegere door de Jatere wetsbe
paling veroorzaakt is door verandering in 
de opvatting van den wetgever omtrent de 
strafwaardigheid van het bewezen verklaar
de feit. Zoowel art. 5, 2e lidM.enR.regl.als 
art. · z3, :,e lid Wegenverkeersregeling rege
len - zij het op verschillende wijze - het 
voorrangsrecht bij kruisingen en vereeni
gingen van wegen, terwijl niet nakoming 
dier rege/ingen onderscheidenlijk in art. 73 
M. en R.regl. en art . 42 Wegenverkeers
regeling strafbaar is gesteld. De wetgever 
heeft dus we! wijziging in de voorrangsre
geling gebracht, - klaarblijkelijk in ver
band met de eischen, welke de ontwikke
ling van het verkeer en in 't bijzonder van 
het snelverkeer stelt - maar door deze 
wijziging van zuiver technischen aard is 
in de opvatting van den wetgever, dat het 
niet-opvolgen van zoodanige regelingen in 
ieder geval strafbaar gesteld moet worden, 
geene verandering gekomen, zoodat ten 
deze niet aanwezig is verandering van wet
geving in den zin van art. I, 2e lid Sr. -
Het bewezen feit ontleent immers zijn 
strafwaardig karakter niet aan het niet den 
doorgang vrijlaten aan den bestuurder van 
het rijwiel, op zichzelf beschouwd, maar 
aan het niet-inachtnemen van een voor de 
veiligheid van het verkeer op den weg ge
geven voorschrift, door welke niet-inacht
neming, - juist omdat bedoelde technische 
regeling toen gold., - de veiligheid van het 
verkeer in gevaar werd gebracht of kon 
worden gebracht, hetgeen de wet, zoo voor 
als na bedoelde wijziging, niet heeft gewild. 

9 November. 
Wegenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat. (We
genwet art. I5.) - Aan het bestaan van 
den onderhoudsplicht van het Rijk inge
volge art. IS ze -lid kan niet afdoerr, dat bij 
beschikking van den Hoofdingeni~ur-Di
recteur van den Rijkswaterstaat aan het 
polderbestuur vergunning is verleend tot 
het behouden van het onderhavige werk 
onder voorwaarde, dat de polder het werk 
ten genoegen van dien hoofdambterraar zal 
onderhouden. Immers kan met het oog op 
art. I der Waterstaatswet I900, bepalende, 
dat waterstaatswerken, in beheer of onder
houd bij het Rijk, met dan krachtens een 
wet in het beheer of onderhoud van ande
ren worden overgebracht, tengevolge van 
deze vergunningsvoorwaarde de krachtens 
art. IS der Wegenwet bij het Rijk berus
tende onderhoudsplicht ten aanzien van 
het werk niet van het Rijk op anderen -zijn 
overgegaan. - ,29 Januari. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (Wet 
houderrd algemeerre regelen W aterstaats
bestuur art. i9; Wegenwet ar>t. I4.) -
Gelet op de strekking van het prov. 'regle
ment op de 'waterleidingen mogen Ged. 
Staten aan een besluit van een · water-

schapsbestuur tot verleenen van ontheffing 
van een verbodsbepaling ten behoeve van 
het maken en hebben van een nieuwe brug 
over een rivier slechts goedkeuring ont
houden wegens strijd met waterschapsbe
Jangen. Daaruit vloeit niet voort, dat de 
goedkeuring ook zou moeten worden ver
Jeend, ihdien blijkt, dat aan een dergelijk 
besluit een gebrek kleeft van dien aard, 
dat het bezwaarlijk voor goedkeuring in 
aanmerking kan komen. I. c. doet dit geval 
zich voor, nu de ontheffing is verleend aan 
een gemeente, zonder dat gebleken is, dat 
deze uit eenigerlei hoofde rechtens in staat 
zou zijn om de werken, waarvoor onthef
fin g is gevraagd, uit te voeren. - Uit art. 
I4 3e lid der Wegenwet vloeit niet de be
voegdheid voort, daargefaten of deze be
.paling van -toepassing kan worden geacht 
op het maken van een geheel nieuwe brug 
om dit werk op eens anders terrein te ver
richten. 9 Maart. 

-Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art. 280, Wegenwet art. 4.) - ( Aan
slag voor een gebouwd perceel, met den 
openbaren weg in verbinding staande via 
grond, een brug en een ander gedeelte van 
dien weg, alle drie in een andere gemeente 
gelegen.) - Opdat aan den eisch van ,,on
middellijke nabijheid", gesteld in art. 280 
Gem.wet en art. I der verordening, voldaan 
worde is ni'et voldoende' een korte afstand 
tusschen openbaren weg en eigendommen, 
maar is evenzeer noodig een onmiddellijk 
verband tusschen beide, hetge_en wil zeg
gen dat qie weg dat perceel tevens den toe
gang tot- het openbaar verkeer ontsluit. -
Een weg heeft het karakter van openbaar
heid - zoo hij dat bezit - tegenover een 
ieder en er kan geen sprake van zijn dat • 
dezelfde weg t. a. v. den een we/, t. a. v. den 
ander niet zou zijn openbaar. - De belas,
tingplicht berust naar wet en verordening 
alleen op be/ending of nabijheid, terwijl de 
mate van het daardoor teweeggebrachte 
nut geen rol speelt. II Maart. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (Wegen
wet art. 3I j 0

• art. 30.) - Met het voor
schrift van art. 3I is het niet in strijd, dat 
ook tusschen de vermeldingen in kolom 
VI en die in de kolommen VII en volgende 
een horizontaal verband aanwezig is, daar 
het opmaken van den /egger in dezer voege 
geenszins medebrengt, dat de omvang van 
den onderhoudsplicht in kolom VIII zou 
moeten worden vermeld. a3 Maart. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (Wegen
wet art. 4.) - De onderhavige wegen zijn, 
v66r den aankoop daarvan door de ge
meente, als markenwegen sedert n1en
schenheugetiis voor het publiek toeganke
lijk geweest en steeds als openbare wegen 
beschouwd. Bovendien is in een overeen
komst tusschen de gemeente en een ver
eeniging, voor ·welke de gemeente deze 
wegen had gekocht, de bestemming van 
openbaren weg nog eens vastgelegd. Door 
de latere rechthebbenden kan daarop niet 

• 
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eenzijdig warden teruggekomen. Het plaat
sen van borden ,,Verboden toegang" en 
,,Eigen weg" kan aan wegen,- die eenmaal 
openbaar zijn, zonder meer die openbaar
heid niet ontnemen. - Uit het feit dat de 
gemeente destijds subsidie heeft ver/eend 
voor verbetering en onderhoud van een 
weg onder voorwaarde, dat de weg zou 
warden geplaatst op den }egger, w9/ke re
geling de eigenaar van den weg heeft aan
vaard, blijkt de wil van den eigenaar om 
aan den weg de bestemming van ooenbaren 
weg te geven: - Uit het feit, dat de weg 
steeds door het publiek is gebruikt , terwij/ 
vaststaat, dat de weg sinds 1864 op den 
wegenlegger is vermeld geworden, mag 
warden afgeleid, dat de rechthebbende des
tijds aan den weg de bestflmming van open
baren weg heeft gegeven. Aan die open
baarheid kan niet afdoen dat naderhand 
aan het einde van den weg een of meer bor
den zijn geplaatst, welke aangeven, dat de 
weg slechts ter bede toegankelijk was. -
Waar i . c. weg en bermen als een geheel 
zijn te beschouwen, zijn ook de bermen als 
openbaar aan te merken. D e omstandig
heid, dat appellant deze bermen meer dan 
30 jaren voor houtopslag heeft gebruikt, 
kan daaraail niet afdoen. 30 Maart. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal ;,-an 
het Departement van Waterstaat. (Wegen
wet art. 30.) - Nu de onderwerpelijke 
brug sinds menschenhe~enis door den 
er/later van appellant en diens broeder is 

· onderhouqen, zijn deze erfgenamen als 
eigenaren van twee aanliggende perceelen 
terecht als onderhoudsplichtigen op den 
]egger vermeld. Daaraan doet niet al, door 
wien de brug destijds is gelegd, noch dat 
van de brug, welke een openbare is in den 
zin der Wegenwet, behalve door appellant 
en zijn broeder, ook door anderen pleegt te 
warden gebruik gemaakt. In den /egger be
hoort te worden vastge/egd het aandeel, 
dat elk der beide eigenaren in het onder
houd heeft. - 26 Mei. 

- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 
he t Departement van Waterstaat. (Wegen
wet art. 4. ) - Nu vaststaat, dat de spoor
brug te Deventer na het tijdstip van dertig 
jaren v66r het inwerkingtreden der Wegen
w1;>t ten minste gedurende dertig jaren voor 
f!en ieder toegankelijk is geweest, terwij/ 
het 2e lid van art. 4 in dezen niet van toe
passing is, is de brug, voorzoover dienstig 
<!an het wegver.keer, als openbare weg te 
beschouwen. 26 Mei. 

- Bes/uit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat . (Wegen
wet art. 4.) - Het fei"t, dat de onderhavige 
wegen reeds sedert jaren op den ouden /eg
ger van openbare wegen en voetpaden 
voorkwamen en niet is gebleken, c1at appel
lant of zijn rechtsvoorgangers ooi t stappen 
hebben gedaan om de ,wegen van den /egger 
te doen afvoeren, gevoegd bij .het feit, dat 
de wegen dee/ uitmaken van het kadastraa/ 
perceel, waaronder al de gemeentewegen 
voorkomen, voert tot de gevolgtrekking, 
dat aan die wegen de bestemming van 

openbaren weg is gegeven. De omstandig
heid, dat de wegen uitsluitend beteekenis'\. 
hebben en steeds hebben _gehad als toe
gangswegen tot een landgoed, doet aan het 
openbaar karakter der wegen niets al. 

29 Mei. 
- Besluit van den Sedretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat. (We
genwet art. 4.) - Ten onrechte is de on
derwerpelijke brug op den wegen/egger ge
p/aatst, nu is gebleken dat deze in 1930 
gedurende eenige dagen achtereen is opge
haald geweest met de kenne/ijke bedoeling, 
de openbaarheid ervan te voorkomen, zoo
dat het geval van art. 4 sub 1 hier niet aan
wezig is. Bovendien is meermalen door hen 
die met goed.yinden van appellant van de 
brug gebruik mochten maken, een bijdrage 
in de onderhoudskosten betaald, wat met 
de vrije toeganke/ijkheid van de brug niet 
is overeen te brengen. 11 Juli-

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (We
genwet art. 9.) - Nu van de onderwer
pelijke voetpaden geen of geen noemens
waardig gebruik me.er wordt gemaakt, is 
de beteekenis dezer paden voor het ver
keer dermate gering, dat tegen onttrek,
king daarvan aan het verkeer niet met 
reden bezwaar kan worden gemaakt. 

11 Ju/i. 
- Bes/uit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat. (We
genwet art. 4.) - Aan een weg, die reeds 
voorkwam op den nu ·vervallen wegenleg
ger en op den daarv66r;, gego/den hebben
den Jigger der wegen en voetpaden, vast
gesteld in 1865, moet geacht warden door 
den rechthebbende de bestemming van 
openbaren weg te zijn gegeven, nu nie-t is 
gebleken, dat tegen het opnemen daarvah 
in deze leggers van de zijde van den recht
hebbende destijds noch later bezwaar is 
gemaakt, eitenmin a/s van het weren van 
het publiek, dat toentertijd daarvan ge
bruik maakte. Daaraan kan niet afdoen, 
dat sedert Oct. 1931 op den weg zou i/jn 
kenbaar gemaakt, dat hij s/echts ter bede 
voor een ieder toegankelijk was, evenmin 
a/s het zoo nu en dan afgesloten zijn van 
den weg gedurende de in het 2e lid van 
art. 4 bedoelde tijdvakken, noch het ver
zuim van schouw door de gemeente, waar
aan de weg ingevolge het prov. wegenregle
ment was onderworpen. 27 Juli. 

- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 
het Departement van Waterstaat . (We
genwet art. 35.) - De vaststelling van den 
]egger heeft p]aats gehad zonder inacht
neming van de door de wet gegeven voor
schriften, nu tengevolge van een ter prov. 
griffie gemaakte lout in de ter zake ge
dane kennisgeving stond vermeld, dat de 
Commissie uit Ged. Staten zou zitting 
houden op een bepaa/den datum des mid
dags om 12 uur, terwijl deze zitting in wer
kelijkheid werd gehouden om 11 uur en om 
12 uur reeds was algeloopen. 21 Augustus. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (We-
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genwet art. 20.) - Naast de gekapitali
seerde kosten van gewoon onderhoud mag 
door de gemeente in rekening warden ge-. 
bracht het bedrag, waaruit te zijner tijd de 
bestrating en rioleering kunnen warden 
verniemvd, met inbegrip van een bedrag 
voor het kweeken van een fonds, waaruit 
de vernieuwingen na perioden van 60 jaar 
kunnen warden bekostigd, welke periode 
mag wordep aangenomen in verband met 
het bestaande geringe verkeer. Er is geen 
voldoende grond om aan de overdragende 
partij nog in rekening te brengen kosten 
wegens achterstallig onderhoud, nu de over 
te nemen straten in behoorlijken staat van 
onderhoud verkeeren. 17 September. 

- Beslui'l van den S ecretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (We
genwet art. 4 j 0

• art. 30.) - De onderha
vige weg, welke gedurende tien achtereen
volgende jaren voor het inw•rkingtreden 
der wet is onderhouden door de particuliere 
belanghebbenden, is ingevolge art. 4 1 ° 

lid onder I openbaar, aangezien hij na het 
tijdstip van dertig jaren v66r het inwer
kingtreden der wet voor een ieder toegan
kelijk is geweest. Daar de weg voor een 
dee/ a/s rijweg in onderhoud was bij de be
langhebbende eigenaren, moeten deze hier
door geacht warden den onderhoudsplicht, 
met stilzwijgende toestemming van het wa
terschap, dat het overig dee/ a/s voetpad 
onderhield, op zich te h ebben genomen. 
Ten onrechte hebben Ged. Staten met de 
aanduiding ,,voetpad" bedoeld uit te druk
ken, dat de weg s/echts als voetpad behoeft 
te worden onderhouden, daar hier van een 
beperking van het gebruik als bedoe/d bij 
art. 6 geen sprake is~ behoudens voor het 
dee/, bij het waterschap in onderhoud. 

7 November. 
- Bes/uit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Waterstaat. (We
genwet art. 4.) - De openbaarheid van 
het onderhavig weggedeelte kan niet aan 
art. 4 eerste lid onder 1 warden ontleend, 
nu niet aannemelijk is gemaakt, dat op dat 
gedeelte eenigerlei verkeer van personen, 
die op de daar ge/egen boerderijen niet 
hadden te maken, p/acht plaats te vinden. 
Vee/eer v estigen ter p/aatse verkregen in
lichtingen den indruk, dat ongewenschte 
bezoekers niet s/echts van de erven, . doch 
ook van h e t bedoe/d weggedeelte werden 
geweerd. 1-0 November. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (Wegen
wet art. 4.) - Terecht is de onderhavige 
weg op den /egger gebracht, daar de ver
k/aringen van ter plaatse wonende perso
nen aanneme/ijk maken, dat hij gedurende 
meer dan 30 jaren voor het inwerkingtre
den der W egenwet voor een ieder toegan
ke/ijk is geweest, en het tegendee/ door ap
pellant niet is aangetoond, evenmin als be
wezen is, dat loopend den termijn van 30 
jaren gedurende een tijdvak van ten min
ste een jaar duidelijk ter plaatse is ken
baar gemaakt, dat de weg s/echts ter bede 
voor ieder toegankelijk was. 19 November. 

- Bes/uit van den Secretaris-Generaa/ van 
het Departement van Waterstaat. (Wegen
wet art. 37 j 0

• art. 30.) - De onderhavige 
weg was onverhard, totdat ± 8 jaar ge/e
den derden tot het verharden er van zijn 
overgegaan. In strijd met den bestaanden 
toestand hebben Ged. Staten den weg als 
onverharden weg op den lei;ger geplaatst. 
Hieruit volgt niet, dat het onderhoud van 
den weg ook de aangebrachte verharding 
zou omvatten, daar het onverplicht aan
brengen van een verharding door derden 
geen wijziging in den omvang van den 
onderhoudsp/icht vermag mede te brengen. 
- Appel/anten, die niet met het onder
houd zijn belast, zijn met betrekking tot de 
aanwijzing van de onderhoudsp/ichtigen 
niet als be/anghebbenden in den zin van 
art. 37 aan te merken. 28 December. 

W erkloosheld. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Sociale Zaken en 
van Justitie betreffende den aanmeldings
plicht van werkloozen. 

S. S .802 . 20 Februari. Biz. 37. 
Werkloosheldsbeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, tot 
nadere wijziging van het Koninklijk besluit 
van 2 December 1916 (Stbl. no. 522) tot 
vaststelling van algemeene regelen voor 
het verleenen van subsidien ten behoeve 
van werkloozenkassen, laatstelijk gewijzigd 
bij besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken van 
18 December 1941 (Ned. Stet. no. 248). 

Aanv." Stet. 131. 24 Juni. Biz. 75. 
Wlnkelslultlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 16675 J.A., Directie 
van Handel en Nijverheid, tot wijziging 
van het Winkelsluitings'besluit 1941 . 

Aanv. Stet. 61. 27 Maart. Biz. 21. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, No. 16675 J.A., Di
rectie van Handel en Nijverheid, betref
fende uitvoering van het Winkelsluitings
besluit 1941. 

Aanv. Stet. 61. 27 Maart. Biz. 21. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Winkel

sluitingsbesluit z941, art. 2.) - In art. 2 
lid 2 van het Winke/s/uitingsbes/uit z94z 
omvat het begrip ,,werkdagen" ook den 
Zaterdag. 20 April. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, No. 248n J.A. Di
rectie van Handel en Nijverheid, tot wijzi
ging 'van het Winkelsluitingsbesluit 1941. 

Aanv. Stet. go. II Mei . Blz.54. 
- Beschikking v2.n den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, No. 38989 J.Z. Di
rectie van Handel en Nijverheid, tot wijzi
ging van zijn beschikking betreffende uit
voering van het Winkelsluitingsbesluit 
1941. 

Aanv. Stet. 150. 5 Augustus. Biz. 125. 
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- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, No. 4986I J. Z. Dir. 
van Handel en Nijverheid, betreffende uit
voering van het Winkelsluitingsbesluit 
1941. . 
Aanv. Stet, 182. 18 September. Blz. 140. 

- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 
het Departement van Handel, N ijv erheid 
en Seheepvaart, No. 49861 J. Z. Dir. van 
Handel en Nijverheid tot wijziging van het 
Winkelsluitingsbesluit 1941. 
Aanv. Stet. 182. 18 September. Biz. 141. 

- Besluit van den Secretaris-Ceneraal van 
het Departement van Handel, Nijverheid 
en Seheepvaart, No. 58241 J,.Z., Direetie 
van Handel en Nijverheid tot afwijking 
van het Wio:..elsluitingsbesluit 1941. 

Aanv. Skt. 212. 30 October. Biz. 187. 
Wonlngwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. z). - Een bepaling 
in de bouwverordening, volgens welke als 
nadere eisch kan warden gesteld, dat ge
boomte wordt verwijderd, ingekort of. ge
snoeid, ter verbetering van de lichttoetre
ding tot ran;ien van vertrekken en tot er
ven, gaat te ver, daar zij geen steun vindt 
in art. z ze lid der Woningwet, waarin 
slechts sprake is van woningen en niet van 
erven, en zich begeeft op een gebieq, dat 
reeds in de artt. 7z3 en 7z4 van het B. W. 
is geregeld, zoodat zij geacht m~t warden 
te treden in hetgeen van rijksbelang is. 

z6 Januari. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche 'Za
ken. (Woningwet art. 36.) - Tereeht is 
geoordeeld, dat de tijd nog niet is l'f,ange
broken om de bestemming der onderhavige 
terreinen in een uitbreidingsplan vast te 
Jeggen, daar thans nog niet kan warden 
vastgesteld, welke breedte de op de terrei
nen aan te leggen straat met het oog op de 
eischen van het verkeer uiteindelijk zal 
dienen te hebben, en een detailleering als 
door appellant verlangd, vooruit zou loo
pen op de bestemming, welke de gronden, 
waarvan de terreinen van appellant dee/ 
uitmaken, uiteindelijk zullen verkrijgen. 

z9 Januari. 
~ . Besluit van den Secretaris-Gencraal van 

bet Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36.) - Het maat
schappelijk verkeer vordert, dat bij her
ziening van een uitbreidingsplan met de 
bij de grondeigenaren bestaande verwach
tingen omti'ent.de verwezenlijking van de 
bij-de vaststelling aan de gronden gegeven 
be~temrningen wordt rekening gehouden, 
t~nzij de eischen eener goede volkshuisves
ting zich daartegen kennelijk verzetten:· 
Nu de eigenaren redelijkerwijze mochten 
verwachten, dat hun voor den bouw van 
bepaalde soort huizefl in den regel de noo
dige vrijstelling zou warden verlesnd en 
mag warden aangenomen, dat zij door het 
ontnemen voor de mogelijkheid tot zooda
nigen bouw, waardoor de linancieele opzet 

hunner exploitatie zou warden verstoord, 
ernstig in hun belangen zouden warden 
benadeeld, terwijl het gemeentebestuur 
niet voldoende heeft kunnen aantoonen, 
dat bedoelde bouw bepaaldelijk zou in
druischen tegen de belangen der volkshuis
vesting, hebben Ged. Staten terecht hun 
goedkeuring aan het herziene plan onthou
den. z9 Januari. 

- Besluit van den Secreltaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36.) - Terecht heb
ben Ged. Staten in de grieven van appel
lanten geen aanleiding gevonden, hunna 
goedkeuring aan het onderhavige plan te 
onthouden, daar de p/aatselijke situatie 
zich niet Jeent voor meer intensief'e·bebou
wing, en ook uit een algemeen stedebouw
kundig oogpunt beschouwd het aldaar tot 
stand komen van zoodanige bebouwing, 
welke niet aansluit aan een bestaand be
bouwingscentrum, ondoelmatig moet war
den geacht. Bovendien hebben appellanten 
niet kunnen aantoonen, dat zij door de aan 
hun terreinen gegeven bestemming onrede
Jijk warden benadeeld, en mag warden aan
genomen, dat zij als gevolg van de Ver
keerswet tegen lintbebouwing in hun vrij
heid van bouwen toch a/reeds ten zeerste 
beperkt zouden zijn. :zz Januari. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 43.)- Een bepaling 
in voorschriiten krachtens art. 43, volgens 
welke een groot aantal woningen in het be
trokken dee/ der gemeente voortaan slechts 
met goedvinden van dlm burgemeester als 
zoodanig zou mogen blijven gebruikt war
den, legt de beslissing over de vraag, of de 
eigenaren der bestaande woningen al dan 
niet aan deze zeer ver gaande en welhaast 
aan onteigening grenzende beperking van 
hun eigendornsrechten zullen zijn onder
worpen, in ha.nden van den burgemeester, 
en is dan ook niet voor goedkeuring vat
baar. - Evenzeer bestaat bezwaar tegen 
de omstandigheid, dat onder de werking 
der verordening vallen de openbare wegen 
en wateren, voor welke de in de voorschrif
ten gegeven bestemming tot uitoefening 
van een bedrijf van ha.ndel of nijverheid 
niet kan gelden, zoomede de terreinen der 
spoorwegen, voorzoov.er zij niet kunnen ge
acht warden bestemd te zijn voor handel 
en nijverheid. 4 Maart. 

.- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36 j 0

• art. 43.) -
Door de in de bebomvingsvoorschriften 
v·oorgeschreven grondoppervlakten voor 
vrijstaande landhuizen en la.ndarbeiders
woningen zou warden mogelijk gemaakt 
dat andere personen dan die, welke voor
nemens zijn het land te bewerken, zich ter 
plaatse zouden vestigen, hetgeen niet ge
wenscht is. - Ten onrechte ontbreekt in 
de bebouwingsvoorschriiten ten aanzien 
van bepaalde bebouwing, een voorschrift 
betreffend den zijdelingschen afstand tot 
de erfscheiding en een voorschrilt ter rege-
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Jing van de dichtheid der bebouwing fangs 
de onderscheidene wegen. - Uit stede
bouwkundig oogpunt is het ongewenscht, 
dat aan het gemeentebestuur de bevoegd
heid is gegeven toe te staan, dat in het 
gebied, bestemd voor landelijkebebouwing, 
inrichtingen voor vervaardiging of herstel
ling van praducten worden gebouwd. 

5 Maart . 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 40 j 0

• art. 36.) -
Aan een gedeelte van een door.Ged. Staten 
krachtens art. 40 vastgesteld uitbreidings
plan wordt goedkeuring onthouden op 
grand dat voor deze wijk zoodanige zware 
eischen met betrekking tot het bouwrijp 
maken der granden zijn gesteld, dat op een 
belangrijk verlies bij de exploita tie dient 
le worden gerekend. Bqvendien is het zeer 
de vraag, of er in een gemeente als de on
derhavige we! behoefte bestaat aan een 
bebouwing als voor de bedoelde wijk ge
prajecteerd. II Maart. 

- Besluit van den S ecretaris-Generaa/ van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36, ) - Ten onrechte 
heeft appellant, wiens gronden in een vrae
ger uitbreidingsplan voor bebouwing w aren 
aangewezen, er bezwaar tegen gemaakt, 
dat zij thans voor agrarische bebouwing 
zijn bestemd, daar bebouwing van deze 
grand en, die ver van het dorp zijn gelegen _ 
en nog een landelijk karakter vertoonen, 
niet zou passen in den opzet van het plan, 
dat op het oog h;,eft de bevordering van 
een stelseimatige uitbreiding van de woon
ge/egenheid ter plaatse, waar ztilks stede
bouwkundig verantwoord is, aan welk~ 
voorwaarden de terreinen, gezien hun Jig
ging, niet voldoen. - Eveneens terecht zijn 
niet voor bebouwing bestemd andere ter
r_rinen met een landelijk karakter, daar 
geen aanvaardbare oplossing voor de rio
leering is te vinden en een toestand, als 
thans langs de bebouwde dijken aanwezig 
is, waar het rioolvuil zonder zuivering in 
de slooten wordt geloosd, niet meer kan 
worden gedoogd. Daaraan doet niet af, dat 
reeds een aanvang is gemaakt met het 
bouwrijp maken der t.erreinen van appel-_ 
lanten en deze zich kosten te dezer zake 
hepben moeten getroosten, o'aar zulks niet 
van dien a·ard is geweest dat appellanten 
zouden moeten warden g_eacht in ontoelaat
bare mate door het nieuwe plan te zijn 
geschaad. 19 Maart. 

- Bes/uit van den Secretaris-Generaal van 
het Depar-tement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 2.) - Er kan niet 
warden gezegd, dat appeJ/ante, hoewel zij 
in de toekomst sterk beperkt wordt in de 
moge!ijkheid van bebouwing van haar 
grand, door de onderhavige rooilijnverar
dening ernstig in hare belangen zal warden 
geschaad, nu het graotste dee/ van haar 
terrein y-oor bedrijfsdoeleinden is bestemd 
en inzonderheid v~r uitbreiding van ge
meentelijke instellingen zal moeten dienen, 
waartoe het binnen afzienbaren tijd ·door 

de gemeente zal moeten warden aange
kocht of onteigend, terwijl in afwachting 
daarvan de exploitatie der bestaande wo
ningen ongestoord voortgang zal kunnen 
vinden. 17 April. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 1; Gemeentewet art. 
z68 j 0

• art. z93.) - Een bepaling in een 
gemeenteverardening omtrent het verwij
deren, inkorten en snoei~n van geboomte, 
dat gevaar oplevert of de toetreding van 
licht en zon tot gebouwen en erven schaadt, 
steunt op de Gemeentewet en behoort 
niet tot de voorschriften, we/ke volgens 
die wet aan goedkeuring onderworpen zijn. 
De bepaling treedt, in verband met de in 
het B. W. vervatte regelen inzake buren
recht, niet in hetgeen van algemeen rijks
belang is. 19 Mei. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za- ., 
ken. (Woningwet art. 36.) - Terecht zijn 
de bezwaren van appellanten ongegrand 
verklaard, nu hun granden in het belang 
eener stelselmatige uitbreiding voor toe
komstig bouwterrein en wegaan/eg niet ge
mist kunnen warden, die bestemming hun 
voorshands v rijheid laat het terrein voor 
landbouwdo.eleinden te blijven gebruiken 
en zij, ingeval van Jatere onteigening, aan
spraak op schadeloosstelling zullen kunnen 
doen ge/den. - Het heeft weinig nut, de 
nadeelen van toekomstige Jintbebouwing 
-ter plaatse door het aanleggen van een pa
rallelweg te voorkomen, nu de geschikt
heid van dat weggedeelte voor het door
gaand verkeer toch reeds aanzienlijk door 
de bestaande lintbebouwing langs den ver
deren weg heeft ingeboet. Bovendi'en za/ 
de ruime bebouwing, welke ter plaatse is 
toegestaan, s/echts een zeer beperkt aantal 
uitwegen noodig maken, zoodat, oak indien 
de aanleg van een para/Je/weg achterwege 
blijft, _aan de bruikbaarheid van den weg 
voor het v erkeer geen noemenswaardige 
afbreuk zal warden gedaan. 21 Juli. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36.)- Ten onrechte 
is goedkeuring verleend aan een uitbrei
dingsplan, waarbij te weinig ontwikke
Jingsmoge!ijkheid is gelaten aan een ~
drijf, dat voor de gemeente van niet te on
derschatten beteekenis is, tenvijl boven
dien de uitbreidingsmogelijkheid van een 
andere onderneming, wier bedrijf voor het 
economisch /even van het grootste belang 
is, niet vold_oende is verzekerd. - In het 
plan had behooren {e zijn vastgeste!d, 
welke granden hetzij om kunsthistorische 
redenen, hetzij wegens natuurschoon niet 
mogen warden algegraven, met aanduiding 
van een bijzondere bestemming voor deze 
terreinen. 25 Augustus. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36.) - Terecht is 
aan het onderhavige uitbreidingsplan goed
keuring onthouden, daar het plan in ver-
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band met de geringere bevolkingstoename 
te groat moet warden geacht, het teveel 
straatoppervlak bevat, als gevolg waarvan 
de bouwgrond te duur zal warden en het 
nie-t onvermijdelijk moet warden geoor
deeld om in dit voor een landelijk dee/ der 
gemeente ontworpen plan de bebouwde 
kom op te nemen, 7 November. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het DepartemeQt van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36 j 0

• art. 6.) - Nu 
door den burgemeester reeds een besluit 
was genomen als bedoeld in art. 36 vierde 
lid, als gevolg waarvan in verband met 
artikel 6 vierde lid voorshands toch niet 
kan warden gebouwd, en het vast te stellen 
uitbreidingsp]an bij de regeling der bebou
wing voldoende tegen aantasting van het 
natuurschoon ter plaatse vermag te waken, 
i's de aanwijzing a/s natuurmonument in 
den zin der provinciale verordening tot 
natuurbescherming onnoodig.· 

zo November. 
- Besluit van den Secretari"s-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 37 j 0

• art. 36.) -
Wei hebben appellanten hun bezwaren te
~en het vastgesteld uitbreidingsplan bij 
het provinciaal bestuur ingediend v66r den 
aanvang van den in het 3e lid bedoe!den 
termijn, doch zulks is geen reden de ap
pellanten, nu zij tijdig hun bezwaren heb
ben ingebracht, n,iet-ontvankelijk te achten 
in deze bezwaren. - Wei zal een ontwor
pen weguitmonding een strook van het 
terrein van appellanten afsnijden, doch 
deze ondervinden daarvan geen schade 
zoolang aan het plan geen uitvoering wordt 
gegeven, terwijl, wanneer dit weggedeelte 
tot stand zal warden gebracht, de daarvoor 
benoodigde grand door de gemeente zal 
moeten warden gekocht of onteigend, waar -
bij alle door appellanten te lijden schade, 
welke mede bedrijfsschade omvat, aan hen 
zal warden vergoed. - Het bezwaar, dat 
de geprojecteerde weg in strijd zou zijn 
met de daarvoor door Ged. Staten geste]de 
normen houdt geen verband met de be
langen van appellanten en moet boven
dien ongegrond warden geacht. 

z8 November. 
-'- Besluit tyan den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
. ken. (Woningwet art. 37 j 0

• art. zo.) -
De klacht van appellanten, dat zij van de 
terinzage-legging van de wijziging van het 
uitbreidingsplan, in feite inhoudend de 
vaststelling van een bijzondere rooilijn, 
geen kennis van het hoofd van het ge
meentebestuur hebben gekregen, als be
doeld bij art. zo ae lid, is ongegrond, aan
gezien de bedoelde rooilijn, naar art. 2 3e 
lid mogelijk maakt, bij het onderwerpe[ijke 
uitbreidingsplan is vastgesteld, in welk 
geval de procedure, in art. 37 aangevangen, 
behoort te worden gevolgd. 24 November. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het..,.{_)epartement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36.) - Het is in 
overeenstemming met de strekking der 

Woningwet, zooals deze in 193z is gewij
zigd, dat de in het plan in hoofdzq,ak aan 
de daa~in begrepen gronden gegeven be
stemmingen met name voor landgoederen, 
stichtingen, landbouw, tuinbouw, veeteelt 
en pltiimveefokkerij met daarbij behoo
rende bedrijfsgebouwen, waaronder wonin
gen, de toelaatbare bebouwing, onderschei
den paar aard en Jigging van wegen en ter
reinen, regelen met wering van andere in 
het landelijk gebied niet passende bebou
wing. - Er is geen bezwaar, dat een plan 
in onderdeelen mogelijk maakt de· vesti
ging van eenige winkels en kleine bedrijven 
ten behoeve van gewestelijke buurtschap

,pen, die zich op vrij grooten afstand van 
de•kom der gemeente bevinden, daar hier 
van lintbebouwing niet kan warden gespro
ken en het verkeer door deze bebouwing 
niet noemenswaard zal warden gehinderd. 
- De vorming van een derge/ijk centrum 
is onnoodig, waar het betreft een aanmer
kelijk uitgestrekter bebouwing aan twee 
zijden van den weg in de onmiddellijke na
bijheid van een aangrenzend dorp. 

10 December. 
Zlekenfond Renbeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van het Besluit No. 201 1 

1941 (Tweede Uitvoeringsbesluit ingevol 
ge het Ziekenfondsenbesll!it). 

S. S.804. 2 7 April. Blz. 70. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van l,ret Besluit No. 217/ 
1941 (Derde Uitvoeringsbesluit ingevolge 
het Ziekenfondsenbeslui t). 

S. S.806. 3 Juli. Blz. 71. 
- Besluit van den Secretaris-Gene·raal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
aanvulling van het Ziekenfondsenbesluit. 

S. S.809. 2 1 Augustus. Blz. 39. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende de bestrijding der kosten van het 
toezieht op de ziekenfondsen (Besluit kos
ten toezieht op de ziekenfondsen) . 
Aanv. Stet. 205. 2 September. Blz. 136. 

- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 
het Departement van Soeiale Zaken be
treffende de bestrijding der kosten van het 
toezieht op de ziekenfondsen (Besluit kos
ten toezieht op de ziekenfondsen). 
Aanv. Stet. 205. 2 September. Blz. 1 70. 

Zlektewet. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Soeiale Zaken, be
treffende de verzekering van inwonende 
kinderen. 

Aanv. Stet. 139. 5 Juni. Blz. 66. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Soeiale Zaken, hou
dende vaststelling ten aanzien van verze
ker<len, in het Sehildersbedrijf van een re
geling omtrent dagloon en ziekengelduit
keeriug, als bedoeld ij artikel 6, lid 5, en 
artikel 145 der Ziektewet. 

Aanv. Stet. IO\), 8 J uni. Biz. 6 7. 
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- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
uitvoering van artikel 34 en artikel 144 der 
Ziektewet. 
Aanv. Stet. 235. 10 Augustus. Biz. 162. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken be
t reffende uitkeeringen bij beva!ling aan 
niet verplicht- verzekerde arbeiders en ar
beidsters in den zin der Ziektewet . 

S. S.8u. 5 September. Biz. 39. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van ~ociale Zaken tot 
wijziging van artikel 55 der Ziektewet. 
Aanv. Stet. 192. 14 Septerl}ber. Biz. 139. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de D epartementen van Sociale Zaken en 
van F inancien tot wijziging der Ziektewet. 

S. S.812. 29 September. Biz. 40. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende voorziening in het bestuur van 
bedrijfsvereenigingen. 

Aanv. Stet. 225. 8 October. Biz. 182. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

• 

het Departement van Sociale Zaken, tot 
wijziging van artikel 120 der Ziektewet en 
van artikel 1 van het Koninklijk besluit 
van 9 Juli 1929, Stbl. no. 383, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 120, eerste 
lid, der Ziektewet, zooals dat besluit bij 
besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken van 
27 Augustus 1941 (Ned. Stet. no. 169 van. 
1941) is gewijzigd. 
Aanv. Stet. 237. 7 November. Biz. 191. 

Zulderzee. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat tot na
dere wijziging van het Koninklijk besluit 
van 13 November 1923 (Stbl. no. 517), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 25 Juli 1938 (Stbl. no. 570), tot vast
stelling van de inrichting van den dienst 
der Zuiderzeewerken, als bedoeld in artikel 
1, sub A, der wet van 14 Juni 1918 (Stbl. 
no. 354), tot afsluiting en droogmaking van 
de Zuiderzee. 
Aanv. Stet. 243. 14 D ecember. Biz. 307. 



N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ 

W. E. J. TJEENK WILI.JNK 
ZWOLLE ZWOLLE, September 1942. · 

Adn de geabonneerden op . -
Luttenberg's Chron. Verzamelifig. 

In Augustus 1941 heeft de redactie de aandacht der 
geabopneerden gevestigd op de onzekerheid, die sedert A 

de bezetting van ons land is ontstaan ten aanzien van de 
-publicatie van algemeen verbindende rechtsvoorschriften 
(vroegere ,, wetten" e1_1 ,,algemeene maatregelen van be-

, stuur"). Daarbij werd toegezegd, dat dergelijke rechts

voorschriften, die sinds l J anuari 1941 in de Ned. Staats
courant waren of zouden worden opgenomen, alsn~g in de 
nog te verschijnen afleveringen der Chron: Verzameling 
en van het Staatsblad zouden ~orden gepubliceerd. Ter 
voldoening aan deze toezegging zijn in de thans ver
schijnende slotaflevering van den jaargang r941 onder den 
naam ,,Aanvullingen Staatsblad 1941" opgenomen een 
reeks besluiten, allen genomen in 1941, die als ,,wetten" of 
,,algemeene maatregelen van bestuur" in den ouden zin _ 
moeten worden iangem,eikt. De redactie acht zich _ echter 
verplicht er nogmaals op te wijzen, dat voor volstrekte 
volledigheid in dezen niet kan worden ingestaan. 

DE REDACTIE. 

.. 





INHOUD 

Dlstrlbutlewet. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van Landbouw en Visscherij ingevolge de 
Distributiewet 1939 (distributie van jam 
e.d.). S. S.707. 8 Juni. Biz. 97. 

Invalldltelts - en ouder,lomsverzekerlng·. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financien betreffende tijdelijke 
verhooging van bepaalde sociale verzeke
ringsrenten met een bijzonderen toeslag. 

S. S.803. 9 Juli. Biz. 97. 

Zlekenfondsenbeslnlt. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende het ziekenfondswezen (Zieken
fondsenbesluit). 

S. S.804. I Augustus. Biz. 98. 
Zlektewet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou
dende aanvulling en wijziging van de Ziek
tewet. S. S.805. 1 Augustus. Biz. 100. 

Ver,,venln i:·~ ht>fflng. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financien betreffende de vereve
ningsheffing (Besluit op de Verevenings
heffing rg4r). 

S. S.806. 6 Augustus. Biz. 100. 

Ongen1llen wet. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Binnenlandsche Zaken tot wijzi
ging der Ongevallenwet 1921 ender La:.-id
en Tuinbouwongevallenwet 1922, alsmede 
van het besluit No. 13/1941 betreffende 
de instelling van een luchtbeschermingson
gevallenfonds. 

S. S .807. r8 Augustus. Biz 101. 

T,and - ru Tnlnhonwongevallenwet. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de D epartementen van Sociale Zaken 
en van Binnenlandsche Zaken tot wijzi
ging der Ongevallenwet rg2 1 en der Land
en Tuinbouwongevallenwet I<}22, alsmede 
van het besluit No. 1:,./1g4r betreffende 
de instelling van een luchtbeschermingson
gevallenfonds. 

S. S.807. 18 Augustus. Biz 101. 

Luchtbeschermingsongevallenfonds. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Binnenlandsche Zaken tot wijzi
ging der Ongevallenwet 1921 ender Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922, alsmede 
van het besluit No. 13/1941 betreffende 
de instelling van een luchtbeschermingson
gevallenfonds. 

S. S.807. r8 Augustus. Biz IOI. 
Zlektewet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken t ot 
wijziging van artikel 49 der Ziektewet. 

S. S.811. 10 November. Biz. 102. 
Identlflcatle. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Binnenland
sche Zaken en van Justitie, houdende wij
ziging van het Besluit No. 132/1940 be
treffende identificatieplicht. 

S. S.305. 13 September. Blz. 102. 
Artlllerle-lnrlclttln g. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende de oprichting van een naam
looze vennootschap .,N. V. Nederlandsche 
Machinefabriek ,,Artillerie-Inrichtingen"". 

S. S .420. 24 Juni. Blz. 102 . 
Schade oorloirsgeweld. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Justitie tot uitvoering van artikel 7, 
derde lid, van het Besluit op de materieele 
oorlogsschaden. 

S. S.422. 24 Juli. Blz. 103. 
DefenHleschade. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de de afwikkeling van defensieschadeza
ken. S. S.427. ro November. Biz. 104. 

W egenverkeerRregelln g. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat betref
fende het verkeer op den weg (Wegenver
keersregeling). 

S. S.555. 16 September. Biz. 105. 
- Eerste besluit van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Waterstaat 
ter uitvoering van de Wegenverkeersrege
ling. 

S. S.556. 16 September. Biz. 119. 



Prljsvormlngsbeslnlt. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, van Landbouw en 
Visscherij, van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken en van Financien betref
fende prijsvorming (Prijsvormingsbesluit). 

S. S.6u. 9 Augustus. Blz. 120. 
SteunverleenJng bedrljven. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart betreffende steunverlee
ning aan stilgelegde bedrijven (Besluit 
steunverleening stilgelegde bedrijven). 

S. S.613. 4 November. Blz. 121. 
Kartelbeslult. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Landbouw 
en Visscherij betreffende het kartelwezen 
(Kartelbesluit). 

S. S.614. 5 November. Biz. 124. 
Kamers van Koophandel en J<'abrleken. 
- Beslmt van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, in zake de samenstelling, 
inrichting en bevbegdheid van de Kamers 
van Koophandel en Fabrieken (Besluit op 
de Kamers vanKoophandel enFabrieken). 

S. S.615. 25 November. Biz. 127. 
Voedselvoorzlenlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij betreffende den opbouw van een 
organisatie voor de voedselvoorziening 
( Organisatiebesluit Voedselvoorziening 
1941), S. S.701. 28 Maart. Blz. 131. 

Jachtwet. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Landbouw en 
Visscherij en van Justitie, houdende maat.. 
regelen ter bestrijding van de strooperij en 
van schade door stroopende honden en 
katten alsmede aanvulling van de Jacht
wet 1923. 

S. S.708. 8 Augustus. Biz. 135. 

Economlsch Sanctlebeslult. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Landbouw en 
Visscherij, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Justitie betreffende 
sancties op overtreding van verschillende 
wettelijke maatregelen, rakende het eco
nomische leven (Economisch Sanctiebe
sluit 1941). 

S. S.709. :.13 Augustus. Blz. 136. 

Verzekerlngswezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal voor 

Bijzondere Economische Zaken en van de 
Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financien, van Justitie, van 
Sociale Zaken, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Binnenlandsche Za
ken betreffende het verzekeringswezen. 

S. S.750. 14 November. Blz. 138. 

Zlekenfondsenbeslult. 
- Tweede uitvoeringsbesluit van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken ingevolge het Ziekenfond
senbesluit. 

S. S.809. 16 October. Blz. 139. 
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23. Dezember z94z. VERORDNUNG des 
Fuhrers zum Schutz der Sammlung van 
Wintersachen ftir die Front. (Verord
nungsblatt, Stuck 1). 

Die Sammlung van Wintersachen ftir die 
Front ist ein Opfer des deutschen Volkes ftir 
seine Soldaten. Ich bestimme daher: 

Wer sich an gesammelten oder vom Ver
ftigungsberechtigten zur Sammlung bestimm
ten Sachen bereichert oder solche Sachen 
sonst ihrer Verwendung entzieht, wird mit 
dem Tade bestraft. 

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkun
dung <lurch Rundfunk in Kraft. Sie gilt im 
Grossdeutschen Reich, im Generalgouveme
ment und in den van deutschen Truppen 
besetzten Gebieten. 

Fuhrerhauptquartier, den 23. Dezember 
1941. 
Der Fiihrer, 

gez. ADOLF HITLER. 
Der Reichsmini'ster und Chef der Reichs

kanzlei, 
gez. Dr. LAMMERS. 

2. Januar z942. VERORDNUNG des 
Reichskommissars ftir die besetzten nie
derlandischen Gebiete zur Durchftih
rung der Verordnung des Fuhrers zum 
Schutze der Sammlung von Winter
sachen ftir die Front. (Verordnungsblatt, 
Stuck 1). 

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

§ I. 

Die Verordnung des Flihrers zum Schutze 
der Sammlung van Wintersachen ftir die 
Front ist in den besetzten niederlandischen 
Gebieten am 23. Dezember 1941 in Kraft 
getreten. 

§ 2. 

Die nach der im § 1 bezeichneten Verord
nung strafbaren Handlungen sind Straftaten 

3 

23 December z94z. VERORDENING van 
den Fuhrer ter bescherming van de in
zameling van wintergoederen ten be
hoeve van het front. (Verordeningen
blad, Stuk 1). 

De inzameling van wintergoederen ten be
hoeve van het front is een offer van het Duit
sche volk voor zijn soldaten. Derhalve be
paal ik: 

Hij die zich aan ingezamelde goederen of 
aan goederen, welke door dengene die ge
rechtigd is er over te beschikken voor de 
inzameling bestemd zijn, verrijkt of zooda
nige goederen anderszins aan hun bestem
ming onttrekt, wordt met den dood gestraft. 

Deze verordening treedt in werking met 
haar afkondiging door de radio. Zij geldt in 
het Groot-Duitsche Rijk, in het Gouveme
ment-Generaal en in de door de Duitsche 
troepen bezette gebieden. 

Hoofdkwartier van den Fuhrer, 23 De
cember 1941. 
De Fuhrer, 

get. ADOLF HITLER. 
De Rijksmi'nister en Chef van de 

Rijkskanselarij, 
get. Dr. LAMMERS. 

2 ]anuari z942. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied ter uitvoering van 
de Verordening van den Flihrer ter be
scherming van de inzameling van win
tergoederen ten behoeve van het front. 
(Verordeningenblad, Stuk 1). 

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

Artikel x. 

De Verordening van den Flihrer ter be
scherming van de inzameling van wintergoe
deren ten behoeve van het front is op 23 
December 1941 in het bezette Nederlandsche 
gebied in werking getreden. 

Artikel 2. 

De bij de in artikel I bedoelde verorde
ning strafbaar gestelde handelingen zijn 



im Sinne des § 2 der Verordnung Nr, 52/1940 
liber die Deutsche Gerichtsbarkeit in Straf
sachen in der Fassnng der Verordnung Nr. 
123/1941. 

§ 3 , 
Der in der im § 1 bezeichneten Verord

nung angedrohten Strafe verfallt ebenfalls, 
wer sich an Wintersachen bereichert, die 
ausserhalb der Sammelaktion des deutschen 
Volkes gesammelt oder vom Verfligungs
berechtigten bereitgestellt worden sind, um 
fur die Front Verwendung zu finden, oder 
wer solche Sachen in anderer Weise ihrer 
Bestimmung entzieht. 

§ 4· 
Die nach .§ 3 strafbaren Handlungen sinrl 

Straftaten im Sinne des§ 2 der Verordnung 
Nr. 52/1940 liber die Deutsche Gerichtsbar
keit in Strafsachen in der Fassung der Ver
ordnung Nr. 123/1941, 

§ 5. 
§ 2 dieser Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verklindung mit Rlickwirkung vom 23. De
zember 1941, die §§ 3 und 4 treten am Tage 
ihrer Verklindung in Kraft. 

Den Haag, am 2. Januar 1942. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

9. Januar 1942. VERWALTUNGSAN
ORDNUNG des Reichskommissars fi.ir 
die besetzten niederlandischen Gebiete 
liber die Versetzung von Dozenten an 
Anstalten fi.ir Universitiits- und Hoch
schulunterricht, (Verordnungsblat't, 
Stuck 2) . 

Auf Grund des § 2 der Verordnung Nr, 
137/1940 liber die Regelung der rechtlichen 
und finanziellen Verhaltnisse von Beamten, 
Angestellten und Arbeitern, sowie gewisser 
beeideter Personen ordne ich an : 

§ I. 

(1) Wenn der Betrieb einer i:iffentlichen 
Anstalt fur Universitats- oder Hochschulun
terricht eingestellt ist, ki:innen Dozenten 
einer solchen Anstalt im Interesse des Un
terrichts vom Generalsekretar im Ministe
rium fur Erziehung, Wissenschaft und Kul
turverwaltung in gleicher Eigenschaft an 
eine andere Anstalt fur Universitats- oder 
Hochschulunterricht versetzt werden, 

(2) Versetzungen gemass Absatz 1 an die 
Gemeindliche Universitat Amsterdam erfol
gen nach Anhi:irung des Blirgermeisters von 
Amsterdam. 
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strafbare feiten in den zin van artikel 2 der 
Verordening No. 52 /1940 betreffende de 
Duitsche rechterlijke macht voor strafzaken, 
zooals deze is gewijzigd bij de Verordening 
No, 123/ 1941 , 

Artikel 3. 
Met de in de in artikel 1 bedoelde ver

ordening bedreigde straf wordt eveneens ge
straf hij die zich aan wintergoederen ver
rijkt, welke buiten de inzameling van het 
Duitsche volk om zijn bijeengebracht, of 
door dengene, die gerechtigd is er over te 
beschikken, zijn gereedgesteld om ten be
hoeve van het front te worden gebruikt, dan 
wel zoodanige goederen op andere wijze aan 
hun bestemming onttrekt. 

Artikel 4. 

De bij artikel 3 strafbaar gestelde hande
lingen zijn strafbare feiten in den zin van 
artikel 2 der Verordening No. 52/ 1940 be
treffende de Duitsche rechterlijke macht 
voor strafzaken, zooals deze is gewijzigd bij 
de Verordening No. 123/1941. 

Artikel 5. 
Artikel 2 dezer verordening treedt in wer

king op den dag van afkondiging met terug
werkende kracht vanaf 23 D ecember 1941; 
de artikelen 3 en 4 treden in werking op den 
dag van afkondiging, 

's-Gravenhage, 2 Januari 1942, 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

5 Januari 1942, BESCHIKKIN G van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de over
plaatsing van docenten aan universitei
ten en hoogescholen. (Verordeningen
blad, Stuk 2.) 

Op grond van artikel 2 der Verordening 
No. 137/1940 betreffende de regeling van de 
rechtspositie ( rechtliche und finanzielle Ver
•haltnisse) van ambtenaren en overig perso
p.eel, alsmede van, bepaalde beeedigde perso
nen, bepaal ik: 

Artikel x. 

(1) Wanneer het onderwijs aan een open
,b_are universiteit of hoogeschool is stopge
ze~, ku~~n docenten van een zoodanige 
umvers1te1t of hoogeschool, in het belang 
van het onderwijs, door den Secretaris-Ge
_neraal van het Departement van Opvoeding, 
·Wetenschap en Cultuurbescherming in de
zelfde hoedanigheid warden overgeplaatst 
naar een andere universiteit of hoogeschool. 

(2) Overplaatsingen overeenkomstig het 
bepaalde in bet vorige lid naar de Gemeente
lijke Universiteit van Amsterdam geschieden 
niet dan nadat de burgemeester van Amster
daro ter zake is gehoord, 
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§ 2. 

Den nach § 1 versetzten Dozenten werden 
Reise- und Umzugskosten nach Massgabe 
des Koniglichen Beschlusses vom 26. Juni 
1923 (Staatsblatt Nr. 306) in der Fassung 
der K,oniglichen Beschltisse vom 13. Oktober 
1923 (Staatsblatt Nr. 481) und 29. Novem
ber 1929 (Staatsblatt Nr. 503) vom Staate 
gewahrt. Ausserdem kann der Generalsekre~ 
tar im Ministerium flir Erziehung, Wissen
schaft und Kulturverwaltung· nach billigem 
Ermessen Aufenthaltsgelder bewilligen. 

§ 3. 
Die Artikel 39, Absatze 2 und 3, 41, Ab

satz 1, 45, 46, 47, Absatz 1, 86, Absatz 2, 88, 
Absatz 1, und 94, Absatz 1, des Gesetzes flir 
den hoheren Unterricht, sowie die Artikel 
1·4, Absatze 2 und 3, 16 und 21, Absatz 1, des 
Gesetzes zur Regelung des landwirtschaft
lichen und tierarztlichen Hochschulunter-
richts finden im Falle einer Versetzung 
nach § 1 keine Anwendung. -

§ 4. 
Diese Anordnung tritt am Tage ihrer Ver

klindung in Kraft. 
Den Haag, am 9. Januar 1942. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

9 . ]anuar r942. VERWALTUNGSAN-
ORDNUNG des Reichskommissars flir 
die besetzten niederlandischen Gebiete 
Uber die Ernennung von Lehrpersonen. 
(Verordnungsblatt, StUck 2.) 

Auf Grund des § 2 der Verardnung Nr. 
137/1940 Uber die Regelung der rechtlichen 
und finanziellen Verhiiltnisse von Beamten, 
Angestellten und Arbeitern, sowie gewisser 
beeideter Personen ordne ich an : 

§ I. 

Wenn in den Fallen der Verardnung Nr. 
73/I941 Uber die Ernennung und Entlassung 
von Lehrpersonen an gemeindlichen und pri
vaten Schulen auch in den zweiten Alter
nativvorschlag kein Bewerber zu r Anstellung 
vorgeschlagen wird, der die Genehmigung 
des Generalsekretars im Ministerium flir Er
ziehung, Wissenschaft und Kulturverwaltung 
oder der von ihm bestimmten Stelle findet, 
geht die Befugnis zur Ernennung auf den Ge
neralsekretar Uber. Er kann dieses Ernen
nungsrecht, soweit es sich auf das Lehrper
sonal einer Schule flir Elementarunterricht 
oder erweiterten Elementar unterricht 
bezieht, allgemein oder flir einzelne Provin
zen auf andere Dienststellen Ubertragen ; 
Ubertragt er es auf Kommissare in den Pro
vinzen oder dieBUrgermeister derGemeinden 
Amsterdam, Rotterdam oder D en Haag in
nerhalb ihres ortlichen Zustandigkeitsbe
reichs, so horen diese vor ihrer Entscheidung 
den zustandigen Hauptinspektor. 
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Artikel 2. 

D en op grand van artikel 1 overgeplaat
sten docenten warden ten laste van het Rijk 
reis- en verhuiskosten toegekend naar de nor
men van het Koninklijk B esluit van 26 Juni 
1923 (Staatsblad No. 306), zooals dit is ge
wijzigd bij de Koninklijke Besluiten van 13 
October 1923 (Staatsblad No. 481) en 29 
November 1929 (Staatsblad No. 503). Bo
vendien kan de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuurbescherming naar billijkheid ver
blijfkosten toekennen. 

Artikel 3. 
De artikelen 39, tweede en derde lid, 41, 

eerste lid, 45, 46, 47, eerste lid, 86, tweede 
lid, 88, eerste lid, en 94, eerste lid, der Hoo
geranderwijswet, alsmede de artikelen 14, 
tweede en derde lid, 16, en 21 , eerste lid, der 
Wet tot regeling van het hooger landbouw
en hooger veeartsenijkundig onderwijs zijn 
in geval van een overplaatsing op grand van 
artikel 1 niet van toepassing. 

Artikel 4. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. · 

's-Gravenhage, 9 Januari 1942. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

9 ]anuari ,942. BESCHIKKING voor het 
bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de benoeming van onderwijzend per
soneel. (Verordenin[Jenblad, Stuk 2.) 

Op grand van artikel 2 der Verardening 
No. 137/1940 betreffende de regeling van de 
rechtspositie (rechtliche und finanzielle Ver
haltnisse) van ambtenaren en overig perso
neel, alsmede van bepaalde beeedigde per
sonen, bepaal ik: 

Artikel 1. 

Wanneer in de gevallen, bedoeld in de 
Verardening No. 73/1941 betreffende de be
noeming en ontslag van onderwijzend perso
neel aan gemeentelijke en bijzondere scho
len , ook bij de tweede aanbeveling geen sol
licitant, die de goedkeuring van den Secre
taris-Generaal van het Departement van Op
voeding, Wetenschap en Cultuurbescherming 
of van door dezen aangewezen instantie weg
draagt, voor benoeming wordt voorgedragen, 
gaat de bevoegdheid tot benoeming, over op 
den Secretaris-Generaal. Deze kan dit be
noemingsrecht, voor zoover betrekking heb
bend op het onderwij zend personeel van een 
school voor lager of uitgebreid lager onder
wijs, in het algemeen of ten aanzien van af
zonderlijke pravincien aan andere instanties 

. overdragen. lngeval hij dit recht overdraagt 
aan een commissaris eener pravincie of aan 
den burgemeester van een der gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam of 's-Gravenhage, 
voor zoover binnen den kring hunner be-
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§ 2, 

Dicse Verwaltungsanordnung tritt am Ta
ge ihrer Verktindung in Kraft. 

Den Haag, am 9. Januar 1942. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

9. Januar 1942. VERWALTUNGSAN
ORDNUNG des Reichskommissars fiir 
die besetzten niederlandischen Gebiete 
iiber die Entlassung van Lehrpersonen 
und Schulinspektoren. (Verordnungs
bla'tt, Stiick 2.) 

Au£ Grund des § 2 der Verordnung Nr. 
137/1940 iiber die Regelung der rechtlichen 
und finanziellen Verhaltnisse van Beamten, 
Angestellten und Arbeitem, sowie gewisser 
beeideter Personen ordne ich an: 

§ I. 

(1) Lehrer und Schulleiter an Unter
richtsanstalten jeder Art mit Ausnahme sol
cher fiir Universitats- und Hochschulunter
richt konnen entlassen werden, ·wenn sic au£ 
die ihnen anvertrauten Schiiler einen Ein
fluss ausiiben, der dem Interesse einer ge
deihlichen Entwicklung des niederlandi
schen Schulwesens entgegensteht. 

(2) Das Gleiche gilt fiir Hauptinspekto
ren und Inspektoren, welche die ihnen au£ 
Grund der Vorschriften obliegenden Aufga
ben in einer Weise erfiillen, die dem Inte
resse einer gedeihlichen Entwicklung des 
niederlandischen Schulwesens entgegensteht. 

(3) Der Entlassung nach den Absatzen 1 

und 2 kann eine Suspendierung vorausgehen. 

(4) Gleichzeitig mit der Entlassung wird 
unter entsprechender Anwendung der An
ordnung Nr. 124/1941 iiber die Versorgung 
entlassener Beamter dariiber entschieden, ob 
und gegebenenfalls welche wirtschaftliche 
Versorgung dem Entlassenen zuteil wird. 
Gleichzeitig mit der Suspendierung wird dar
liber entschieden, ob das Gehalt ganz oder 
teilweise einbehalten werden soil. 

§ 2 , 

(1) Die Massnahmen gemass § 1 trifft 
der Generalsekretar im Ministerium fiir Er
ziehung, Wissenschaft und Kulturverwal
tung. 

(2) Der Generalsekretar im Ministerium 
fiir Erziehung, Wissenschaft und Kulturver
waltung betraut mit der Ausiibung der ihm 
nach Absatz 1 zustehenden Befugnisse einen 
Bevollmachtigten, dem ein vom Generalse
kretar eingesetzter Beirat zur Seite steht. 
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voegdheid, hooren dezen voor het nemen van 
hun beslissing den bevoegden hoofdinspec
teur. 

Artikel 2. 

Deze beschikking treedt in werking op den 
<lag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 9 Januari 1942·. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

9 ]anuari 1942. BESCHIKKING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het ant
slag van leerkrachten en inspecteurs van 
het onderwijs. (Verordeningenblad, Stuk 
2.) 

Op grand van artikel 2 der Verardening 
No. 137/ 1940 betreffende de regeling van de 
rechtspositie ( rechtliche und finanzielle Ver
haltnisse) van ambtenaren en overig perso
neel, alsmede van bepaalde beeedigde per
sonen , bepaal ik: 

Artikel 1. 

(r) Leerkrachten en hoofden van onder
wijsinrichtingen van elke soort, met uitzon
dering van universiteiten en hoogescholen, 
kunnen, wanneer zij op de hun toevertrauw
de letedingen een invloed uitoefenen, welke 
in strijd is met het belang van een voorspoe
dige ontwikkeling van het Nederlandsche 
schoolwezen, warden ontslagen. 

(2) Hetzelfde geldt voor hoofdinspec
teurs en inspecteurs, die de hun in overeen
stemming met de voorschriften opgelegde 
taak vervullen op een wijze, welke in strijd 
is met het belang eener voorspoedige ont
wikkeling van het Nederlandsche schoolwe
zen. 

(3) Aan een op grand van de beide vorige 
leden gegeven ontslag kan een schorsing 
voorafgaan. 

(4) Gelijktijdig met het ontslag wordt, 
onder overeenkomstige toepassing van de In
structie No. 124/1941 betreffende de verzor
ging van ontslagcn ambtenaren, beslist of de 
ontslagene financieele verzorging genieten 
zal, en, zoo ja, welke. Gelijktijdig met de 
schorsing wordt beslist, of de wedde geheel 
of gedeeltelijk zal warden ingehouden. 

Artikel 2. 

(1) De in artikel 1 genoemde maatrege
len treft de Secretaris-Generaal van het De
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming draagt de uitoefening 
van de hem op grand van het vorige lid toe
komende bevoegdheden op aan een gemach
tigde, die wordt bijgestaan door een door den 
Secretaris-Generaal te benoemen raad van 
bijstand. 
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(3) Der Bevollmachtigte untersteht dern 
Generalsekretiir im Ministerium flir Erzieh
ung, Wissenschaft und Kulturverwaltung un
mittelbar und ist an seine Weisungen und 
Richtlinien gebunden. Der ihm erteilte Auf
trag ist jederzeit widerruflich. 

§ 3. 
Lehrer oder Schulleiter, die nach § 1 ent

lassen sind, diirfen den Lehrberuf an einer 
anderen Schule in den besetzten niederlan
dischen Gebieten solange nicht ausiiben, bis 
der Generalsekretar im Ministerium flir Er
ziehung, Wissenschaft und Kulturverwaltung 
feststellt, <lass die Voraussetzungen flir ihre 
Entlassung weggefallen sind. 

§ 4. 

Der Generalsekretiir im Ministerium flir 
Erziehung, Wissenschaft und Kulturverwal
tung erlasst die zur Durchflihrung dieser 
Verwaltungsanordnung erforderlichen Vor
schriften. 

§ 5. 
Diese Verwaltungsanordnung tritt am 

Tage ihrer Verkiindung in Kraft. 
Den Haag, am 9. Januar 1942. 

D er Rei'chskotIUnissar fiir die besetzten 
niederliindischen Gebiete, 

S EYSS-lNQUART. 

20. November z94z. VERORDNUNG der 
Generalsekretare in den Ministerien flir 
Volksaufklarung und Kiinste und fiir 
Justiz, wodurch das Urhebergesetz 1912 
abgeandert wird. (Verordnungsblatt , 
Stuck 2.) 

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

§ 1. 

Das Urhebergesetz 1912 (Staatsblatt Nr. 
308) wird wie folgt abgeandert: 

I. 
Artikel 30a hat zu lauten wie folgt: 

(Duitsche vertaling:) 
(Fur das gewerbsmassige Vermitteln in 

Bezug auf Urheberrechte mit Gewinnabsicht 
oder ohne eine solche ist, soweit das schrift
stellerische, wissenschaftliche oder klinst
lerische Werk in den Zustandigkeitsbereich 
des Ministeriums flir Volksaufklarung und 
Kiinste fallt, die Genehmigung des General
sekretiirs in diesem Ministerium erforderlich. 

Unter der Vermittlung in Bezug auf Ur
heberrechte ist die Handlung der Person _zu 
verstehen, die in eigenem oder fremden Na
men fiir die Urheber schriftstellerischer, wis
senschaftlicher oder kiinstlerischer Werke 
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(3) De gemachtigde staat onmiddellijk 
onder den Secretaris-Generaal van bet De
partement van Opvoeding, Wetenschap. en 
Cultuurbescherming en is aan de door dezen 
gegeven aanwijzingen en richtlijnen gebon
den. De hem verleende opdracht kan te allen 
tijde worden herroepen. 

Artikel 3. 
Leerkrachten of schoolhoofden, die op 

grond van artikel 1 zijn ontslagen, mogen bet 
beroep van leeraar aan een andere school 
binnen bet bezette Nederlandsche gebied niet 
uitoefenen, totdat de Secretaris-Generaal 
van bet Departement van Opvoeding, We
tenschap en Cultuurbescherming vaststelt, 
dat de voorwaarden voor bet ontslag zijn ko
men te vervallen. 

Artikel 4. 
D e Secretaris-Generaal van bet Departe

ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming vaardigt de ter uitvoering 
dezer be;ichikking noodige voorschriften uit. 

Arti~el 5. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag barer afkondiging. 
's-Gravenhage, 9 Januari 1942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 

20 November z94z. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Volksvoorlichting en Kun
sten en van Justitie, houdende wijziging 
van de Auteurswet 1912. (Verordenin
genblad, Stuk 2.) 

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

Artikel 1. 

De Auteurswet 1912 (Staatsblad No. 308) 
wordt g'ewijzigd als volgt: 

I. 
Artikel 30a wordt als volgt gelezen: 

,,Artikel 30a. 
Voor bet als bedrijf verleenen van bemid

deling in zake auteursrecht, al of niet met bet 
oogmerk om winst te maken, is, voor zoover 
het werk van letterkunde, wetenschap of 
kunst valt binnen bet gebied, waarvoor de 
zorg is opgedragen aan bet Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten, de toestem
ming vereischt van den Secretaris-Generaal 
van dat Departement. 

Onder bet verleenen van bemiddeling in 
zake auteursrecht wordt verstaan bet, al of 
niet op eigen naam, ten behoeve van de ma-• 
kers van werken van letterkunde, wetenschap 
of kunst of hun rechtverkrijgenden, sluiten 



oder ihrer Rechtsnachfolger Vertrage i.iber 
die Uebertragung des Urheberrechts oder 
i.iber die Veroffentlichung solcher Werke 
oder ihrer Vervielfiiltigungen oder i.iber die 
Vervielfiiltigung solcher Werke schliesst oder 
ausfi.ihrt, ohne Ri.icksicht darauf, ob die Ver
triige das Urheberrecht, das Werk oder seine 
Vervielfiiltigungen ganz oder teilweise zum 
Gegenstand haben. 

Die Vertriige nach Absatz 2, die ohne die 
nach Absatz I erforderlithe Genehmigung 
geschlossen werden, sind nichtig. 

Durch Anordnung des Generalsekretiirs im 
Ministerium fi.ir Volksaufkliirung und Ki.in
ste werden weitere Vorschriften zur Aus
fi.ihrung dieses Paragraphen gegeben.) 

II. 
Im Artikel 35a, Absatz I, werden die 

Worte ,,Onzen Minister van Justitie" durch 
die· Worte ,,den Secretaris-Generaal van bet 
Departement van Volksvoorlichting en Kun
sten" (den Generalsekretiir im Ministerium 
fi.ir Volksaufkliirung und Ki.inste) ersetzt. 

III. 
Im Artikel 35a wird nach dem ersten Ab

satz ein Absatz eingefi.igt, welcher lautet wie 
folgt: 

(Duitsche vertaling:) 
(Wird die Tat im Rahmen des Betriebes 

einer juristischen Person begangen, so wird 
bestraft, wer den Auftrag zu der Tat erteilt 
hat oder bei der verbotenen Handlung die 
tatsiichliche Leitung hatte.) 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ki.indung in Kraft. 

• Den Haag, am 20. November x94r. 
Der G.-S. im Min. fiir Volksaufklarung 

und Kiinste, 
T. GOEDEWAAGEN. 

Der G.-S. im Min. fiir justiz, 
SCHRIEKE. 

16. Dezember 1941. VERORDNUNG des 
Generalsekretiirs im Ministerium fi.ir 
Finanzen i.iber die Einfuhr von Zah
lungsmitteln und Effekten. (Verord
nungsbla~t, Sti.ick 2.) 

Auf Grund der §§ 20 und 28 der Devisen
verordnung x94x und gemiiss den §§ 2 und 3 
der Verordnung Nr. 3/I940 des Reichskom
missars .fi.ir die besetzten niederliindischen 
Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

(x) Inliindische Zahlungsmittel und auf 
Reichsmark, Rentenmark, im Protektorat 
Bohmen und Miihren ausgegebene Kronen, 
auf Zloty und Dinar lautende Zahlungsmit
tel, letztere soweit sie im bisherigen Jugo
slawien im Umlauf waren, einschliesslich 
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of ten uitvoer leggen van overeenkomsten 
betreffende de overdracht van bet auteurs
recht in zijn geheel of gedeeltelijk of de open
baarmaking van die werken of bun verveel
voudigingen of de verveelvoudiging van die 
werken, in bun geheel of gedeeltelijk. 

Overeenkomsten, als bedoeld bij bet twee
de lid, welke worden aangegaan zonder dat 
de ingevolge bet eerste lid vereischte toe
stemming is verkregen, zijn nietig. 

Bij beschikking van den Secretaris-Gene
raal van bet Departement van Volksvoor
lichting en Kunsten worden verdere voor
schriften gegeven tot uitvoering van dit ar
tikel." 

II. 
In bet eerste lid van artikel 35a worden 

de woorden ,,Onzen lVlinister van Justitie" 
vervangen door de woorden ,,den Secretaris
Generaal van bet Departement van Volks
voorlichting en Kunsten". 

III. 
In artikel 35a wordt na bet eerste lid een 

lid ingevoegd, luidende : 

,,Indien bet feit wordt begaan door of van
wege een rechtspersoon, wordt de strafver
volging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot bet feit opdracht gaf of 
die de feitelijke leiding had bij bet verboden 
handelen." 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 20 November x94r. 

De S.-G. van het Dep. van Volks
voorlichting en Kunsten, 

T. GOEDEWAAGEN . 

De S.-G. van het Dep. van jusiitie, 
SCHRIEKE. 

16 D ecember 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van bet Departement 
van Financien betreffende den invoer 
van betaalmiddelen en effecten. (Ver
ordeningenblad, Stuk 2.) 

Ingevolge de artikelen 20 en 28 van bet 
Deviezenbesluit ,94, en in overeenstemming 
met de§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/,940 
van den Rijkscommissaris voor bet bezette 
Nederl;mdsche gebied wordt bepaald : 

Artikel r. 

(,) De invoer uit andere landen dan bet 
Duitsche Rijk en de gebieden, waarvoor bet 
Duitsche deviezenrecht van kracht is, van 
binnenlandsche betaalmiddelen en van be
taalmiddelen, uitgedrukt in Rijksmark, Ren
tenmark, in Kronen, uitgegeven in bet Pro-
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ausser Kurs gesetzter Geldsorten dieser Art, 
di.irfen nur mit Genehmigung des Devisen
instituts aus anderen Landem als dem Deut
schen Reich und den Gebieten, in denen das 
deutsche Devisenrecht gilt, eingefi.ihrt wer
den. 

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 
gelten auch fi.ir Reichskreditkassenscheine. 

§ 2, 

Inliindische Effekten und Effekten, die 
von einer natlirlichen oder juristischen Per
son ausgestellt sind, die ihren Wohnsitz oder 
Sitz im Gebiet des Deutschen Reiches oder 
in den Gebieten hat, in denen das deutsche 
Devisenrecht gilt, di.irfen nur mit Genehmi
gung des Deviseninstituts aus anderen Lan
dem als dem Deutschen Reich und den Ge
bieten, in denen das deutsche Devisenrecht 
gilt, eingefi.ihrt werden. 

§ 3. 
Inlander haben den Empfang der in den 

§§ 1 und 2 aufgefi.ihrten Werte, von denen 
sie wissen oder den Umstanden nach anneh
men mi.issen, <lass sie entgegen den Vorschrif
ten der §§ 1 und 2 eingefi.ihrt worden sind, 
binnen drei Tagen dem Deviseninstitut an
zuzeigen. 

§ 4. 

Das Deviseninstitut kann Ausnahmen von 
den Beschrankungen der §§ 1 und 2 zulassen. 

§ 5. 
Die Verordnung Nr. 68/1940 i.iber die Ein

fuhr von Reichskreditkassenscheinen aus 
den besetzten belgischen Gebieten und die 
Verordnung Nr. 203/1940 i.iber die Einfuhr 
inlandischer und auslandischer Zahlungsmit
tel und Effekten in der Fassung der Verord
nung Nr. u1/1941 werden aufgehoben. 

§ 6. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ki.indung in Kraft. 
Den Haag, am 16. Dezember 1941 . 

Der G.-S. im Min. fiirFinanzen(mit der 
Wahrnehmung der Geschafte beauf
tragt), 

M . M. R OST VAN TONN INGEN. 

5. Januar 1942. VERORDNUNG der Ge
neralsekretare in den Ministerien fi.ir 
Landwirtschaft und Fischerei und fi.ir 
Justiz i.iber die Rechte der Zi.ichter von 
Saatgut und den Verkehr mit Saatgut 
(Pflanzenzi.ichter- und Saatgutverord
nung 1941). (Verordnungsblatt, Sti.ick 
2.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver-
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tectoraat Bohemen en Moravie, in Zloty en 
in Dinar, welke in het oorspronkelijke Zuid
slavie in omloop waren, met inbegrip van 
niet meer gangbare betaalmiddelen van de
zelfde soort, is slechts met vergunning van 
het Deviezeninstituut geoorloofd. 

(2) Het bepaalde in het eerste lid is 
eveneens van toepassing op Rijkscredietkas
biljetten ( Reichskreditkassenscheine). 

Artikel 2. 

De invoer uit andere landen dan het Duit
sche Rijk en de gebieden, waarvoor het Duit
sche deviezenrecht van kracht is, van bin
nenlandsche effecten en van effecten, uit
gegeven door een natuurlijken of rechtsper
soon, die zijn woonplaats dan we! zijn zetel 
heeft binnen het gebied van het Duitsche 
Rijk of in de gebieden, waarvoor het Duit
sche deviezenrecht van kracht is, of aldaar 
gevestigd is, is slechts met vergunning van 
het Deviezeninstituut geoorloofd. 

Artikel 3. 
Ingezetenen zijn verplicht van de ont

vangst van waarden, als bedoeld in de arti
kelen 1 en 2, waarvan zij weten of redelijker
wijze moeten aannemen, dat zij in strijd met 
de bepalingen van de artikelen 1 en 2 zijn 
ingevoerd, binnen drie dagen bij het Devie
zeninstituut aangifte te doen. 

Artikel 4. 
Het Deviezeninstituut kan uitzonderingen 

op de beperkende bepalingen van de artike
len 1 en 2 vaststellen. 

Artikel 5. 
Het Besluit No. 68/1940 betreffende den 

invoer van Rijkscredietkasbiljetten (Reichs
kreditkassenscheine) uit het bezette Belgi
sche gebied en het Besluit No. 203/1940 be
treffende den invoer van binnenlandsche en 
buitenlandsche betaalmiddelen en effecten, 
zooals <lit is gewijzigd bij Besluit No. ru/ 
1941, worden ingetrokken. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking op den <lag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 16 December 1941. 

De waarnemend S.- G. van het Departe
ment v an FinanciBn, 

M. M. R OST VAN TONNINGEN. 

5 Januari 1942. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de D epartemen
ten van Landbouw en Visscherij en van 
Justitie betreffende de rechtspositie van 
den kweeker van voortkweekingsmate
riaal van cultuurgewassen en het verkeer 
met zoodanig materiaal (Kweekersbe
sluit 1941). (Verordeningenblad, Stuk 
2. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 



ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
flir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

ABSCHNITT I. 
Begrlffs best.Imm u n gen. 

§ I , 

Im Sinne dieser Verordnung ist: 
1) ,.Ziichter": wer als Erster eine Sorte 

neu gewonnen hat; 
2) ,,Ziichterrecht": die Rechte, die sich 

aus der Eintragung in das fiir Ziichter einge
richtete Zentrale Sortenregister ergeben; 

3) ,.Sorte": Sorte oder Klon eines Kul
turgewachses; 

4) ,,Kulturgewachs": botanische Art; 
5) ,,Saatgut" (voortkweekingsmateriaal): 

Saatgut und Pflanzgut (Pflanzen und Pflan
zenteile) ( voortkweekingsmateriaal van een 
cultuurgewas); 

6) ,.in den Verkehr bringen": zu Er
werbszwecken zum Kauf anbieten, verkau
fen, abliefern oder in anderer Weise in den 
Verkehr bringen; 

7) ,, Generalsekretar" : der Generalsekre
tar im Ministerium fiir Landwirtschaft und 
Fischerei; 

8) ,.Generaldirektor": der Generaldirek
tor fiir die Landwirtschaft. 

ABSCHNITT II. 
Das Zentrale Sortenreg·Ister und das 

Ziichterrecht. 
Titel I. 

Die Eintragung in das Zentrale Sorten
register. 

§ 2, 

(1) Flir Ziichter wird ein Zentrales Sor
tenregister mit verschiedenen Abteilungen 
fiir bestimmte vom Generalsekretar zu be
zeichnende Kulturgewachse oder Gruppen 
van Kulturgewachsen eingerichtet. 

(2) Der Generalsekretar erlasst Vor
schriften iiber die Einrichtung des Registers. 

§ 3. 

In das Zentrale Sortenregister werden auf 
Antrag neue Sorten au£ den Namen des 
Zlichters oder seines Rechtsnachfolgers ein
getragen unter Angabe des besonderen Na
m ens, unter dem das Saatgut der neuen Sorte 
in den Verkehr gebracht werden sol!. 

§ 4 

(1) Als Ziichter gilt, vorbehaltlich der 
Bestimmungen des Absatzes 2, wer als Er
ster den im § 3 erwahnten Antrag bei dem 
Rat fiir das Ziichterrecht gestellt hat. 

(2) Der erste Antragsteller hat keinen 
Anspruch auf EinL·agung, wenn die Sorte 
von einem anderen neu gewonnen worden 
ist, <lessen Einwilligung zur Stellung des An
trags auf Eintragung er nicht erhalten hat. 
Dieser behalt seinen Anspruch auf Eintra
gung. 
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en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

HOOFDS'l'Ul{ I. 
Begrlpsbe1iallngen. 

Artikel 1. 

In dit besluit wordt verstaan onder: 
1) ,.kweeker": hij die een ras het eerst 

nieuw gewonnen heeft; 
2) ,,kweekersrecht": de rechten, voort

vloeiende uit inschrijving in het voor kwee
kers ingestelde Centraal Rassenregister; 

3) ,.ras": ras of kloon van een cultuur
gewas; 

4) ,.cultuurgewas": botanische soort; 
5) ,.voortkweekingsmateriaal": voort-

kweekingsmateriaal van een cultuurgewas; 

6) ,,in het_ verkeer brengen": in of voor 
zijn bedrijf te koop aanbieden, verkoopen, 
afleveren of op andere wijze in het verkeer 
brengen; 

7) ,,Secretaris-Generaal" : de Secretaris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij; 

8) ,,Directeur-Generaal": de Directeur
Generaal van den Landbouw. 

HOOFDSTUK II. 
Het Centraal Rassenregister en het 

kweekersrecht. 
Titel I. 

D e inschrijving in het Centraa/ Rassen
register. 

Artikel 2. 

(1) Voor kweekers wordt ingesteld een 
Centraal Rassenregister met verschillende 
afdeelingen voor bepaalde, door den Secre
taris-Generaal aan te wijzen cultuurgewassen 
of groepen van cultuurgewassen. 

(2) De Secretaris-Generaal geeft voor
schriften omtrent de inrichting van het re
gister. 

Artikel 3. 

In het C entraal Rassenregister warden op 
aanvrage nieuwe rassen ten name van den 
kweeker of diens rechtverkrijgenden inge
schreven, met vermelding van de bijzondere 
benaming, onder welke het voortkweekings
materiaal van het nieuwe ras in het verkeer 
zal warden gebracht. 

Artikel 4. 

(1) Als kweeker wordt, behoudens het 
bepaalde in het tweede lid, beschouwd hij, 
die het eerst een aanvrage tot inschrijving 
bij den Raad voor het Kweekersrecht heeft 
ingediend. 

(2) De eerste aanvrager heeft geen aan
spraak op inschrijving, voor zoover het ras 
nieuw is gewonnen door een antler, wiens 
toestemming tot het aanvragen van de in
schrijving hij niet verkregen heeft. Deze laat
ste behoudt zijn aanspraak op inschrijving. 
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§ S· 

Eine Sorte gilt als neu, wenn sie sich von 
anderen Sorten, deren Saatgut im Zeitpunkt 
der Stellung des Antrages in den Handel ge
bracht worden ist oder deren Eintragung in 
d as Zentrale Sortenregister beant ragt wor
den oder erfolgt ist, hinreichend unterschei
det und hinreichend sortenrein ist. 

§ 6. 

(1) Die Eintragung in das Zentrale Sor
tenregister erfolgt <lurch den Rat fiir das 
Zi.ichterrecht, der seinen Sitz in Den Haag 
hat. 

(2) Der Generalsekretar regelt die Zu
sammensetzung, die Zustandigkeit und das 
Verfahren des Rats. 

(3) Der Rat gliedert sich in Abteilun
gen, die den Abteilungen des Z entralen Sor
t enregisters entsprechen. 

Tit e 1 II. 

Das Ziichterrecht. 

§ 7. 

(r) Derjenige, auf <lessen Namen eine 
Sorte eines Kulturgewachses in das Zentrale 
Sortenregister eingetragen worden ist, er
wirbt das Zi.ichterrecht. 

(2) Das Zi.ichterrecht umfasst, 
1) wenn fiir das Kulturgewachs keine 

Sortenliste eingerichtet ist, 
das ausschliessliche R echt, S aatgut der 

Sorte in den Verkehr zu bringen; 
2) wenn fi.ir das Kulturgewachs eine 

Sortenliste eingerichtet ist, 
a) das ausschliessliche Recht, unter der 

Bezeichnung ,,origineel" oder ,,elite" Saat
gut der Sorte, das von einer auf Grund des 
§ 48 eingesetzten Anerkennungsstelle als 
Zuchtsaatgut ( ,,origineel" oder ,,elite") an
erkannt worden ist, in den Verkehr zu brin
gen; 

b) das Recht auf eine Zi.ichtervergi.itung 
nach § 43 . 

(3) Wenn Saatgut der im Absatz 2, Zif
fer 1, bezeichneten Art rechtmassig erstmalig 
in den Verkehr gebracht worden ist, so han
deln die Erwerber und spateren Besitzer dem 
Zi.ichterrecht nicht zuwider, wenn sie dieses 
Saatgut weiterhin in den Verkehr bringen. 

(4) Wenn Saatgut der im Absatz 2, Zif
fer 2 a, bezeichneten Art rechtmassig erst
malig unter der Bezeichnung ,,origineel" 
oder ,,elite" in den Verkehr gebracht worden 
ist, so handeln die Erwerber und spateren 
Besitze r dem Ziichterrecht nicht zuwider, 
wenn sie dieses Saatgut weit erhin unter die
ser Bezeichnung in den Verkehr bringen. 

§ 8. 
Saatgut einer im Zentralen Sortenregister 

eingetragenen Sorte darf nur unter dem be
sonderen Namen, unter dem die Sorte dort 
eingetragen ist, in den Verkehr gebracht 
werden. 
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Artikel 5. 

Een ras wordt als nieuw beschouwd, in
dien het zich van andere rassen, waarvan op 
het tijdstip van indiening van de aanvrage 
reeds voortkweekingsmateriaal in den han
del is gebracht of waarvan de inschrijving in 
het Centraal Rassenregister is verzocht of 
verkregen, voldoende onderscheidt en in vol
doende mate raszuiver is. 

Artikel 6. 

(1) De inschrijving in het Centraal Ras
senregister geschiedt door den Raad voor het 
Kweekersrecht, welke gevestigd is te 's-Gra
venhage. 

(2) De Secretaris-Generaal regelt de sa
menstelling, de bevoegdheden en de werk
wijze van den Raad. 

(3) De Raad wordt verdeeld in afdeelin
gen, welke overeenstemmen met de afdeelin
gen van het Centraal Rassenregister. 

Tit e 1 II. 
Het kweekersrecht. 

Artikel 7. 

(1) Hij, te wiens name een ras van een 
cultuurgewas in het Centraal Rassenregister 
wordt ingeschreven, verkrijgt kweekersrecht. 

(2) Het kweekersrecht omvat: 
1) indien voor het cultuurgewas geen ras

senlijst is ingesteld: 
het uitsluitend recht voortkweekingsmate

riaal van het ras in het verkeer te brengen; 
2) indien voor het cultuurgewas wel een 

rassenlijst is ingesteld: 
a) het uitsluitend recht om onder de aan

duiding ,,origineel" of ,,elite" v oortkwee
kingsmateriaal van het ras, hetwelk door de 
keuringsinstelling, aangewezen ingevolge ar
tikel 48, als ,,origineel" of ,,elite" is erkend, 
in het verkeer te brengen; 

b) recht op kweekersvergoeding, als be
doeld in artikel 43. 

(3) Indien voortkweekingsmateriaal, als 
bedoeld in het tweede lid, onder 1, rechtrna
tig voor de eerste maal in het verkeer is ge
bracht, handelen de verkrijgers en latere hou
ders niet in strijd met het kweekersrecht door 
dit voortkweekingsmateriaal verder in het 
verkeer te brengen. 

(4) Indien voortkweekingsmateriaal, als 
bedoeld in het tweede lid, onder 2 a, recht
matig voor de eerste maal onder de aandui
ding ,,origineel" of ,,elite" in het verkeer is 
gebracht, handelen de verkrijgers en latere 
houders niet in strijd met het kweekersrecht, 
door dit voortkweekingsmateriaal verder on
der deze aanduiding in het verkeer te bren
gen. 

Artikel 8. 
Voortkweekingsmateriaal van een in het 

Centraal Rassenregister ingeschreven ras 
mag slechts in het verkeer gebracht worden 
onder de bijzondere benaming, waaronder het 
ras in het Centraal Rassenregister is inge
schreven. 



Tit e 1 III. 

Uebergang des Ziichterrechtes. 

§ 9. 

(1) Das Zlichterrecht ist Ubertragbar 
und geht bei Erbfolge liber. 

(2) Es gilt, vorbehaltlicht der besonde
ren Bestimmungen dieser Verordnung, als 
eine bewegliche Sache. 

§ 10. 

(1) D ie Uebertragung des Zlichterrech
tes erfolgt durch Urkunde. 

(2) Die Uebertragung gilt uneinge
schrankt, soweit nicht Einschrankungen in 
der Urkunde enthalten sind. 

(3) Die Uebertragung wirkt Dritten ge
genliber erst, wenn die Urkunde in das Zen
trale Sortenregister eingetragen worden ist. 

(4) Den Antrag auf Eintragung ki:innen 
beide Parteien stellen. 

§ II. 

(1) Steht das Zlichterrecht mehreren 
Personen gemeinsam zu, so bestimmt sich ihr 
gegenseitiges Verhaltnis und ihr Verhaltnis 
Dritten gegenliber nach der zwischen ihnen 
bestehende Vereinbarung, im Verhaltnis zu 
Dritten jedoch nur, insoweit deren Inhalt aus 
dem Zentralen Sortenregister hervorgeht . 

(2) Besteht keine Vereinbarung oder ist 
darin nichts anderes bestimmt. so kann jeder 
Mitberechtigte das Zlichterrecht ausliben 
und gegen Beeintrachtigungen vorgehen. 

(3) Jeder Mitberechtigte ist verpflich
tet, vor der Verausserung seiner Rechte an 
einen Dritten diese seinen Mitberechtigten 
zu einem angemessenen Preis zum Kauf an
zubieten. 

§ 12. 

(1) Ein Pfandrecht an einem Zlichter
recht wird durch eine in das Zentrale Sorten
register einzutragende Urkunde begrlindet. 
Es besitzt nur dann Rechtsgilltigkeit, wenn 
der Geldbetrag, flir den es bestellt worden 
ist, in der Urkunde angegeben ist; es bleibt 
rechtsgliltig, auch wenn das Zlichterrecht 
veraussert wird. 

(2) Der Pfandglaubiger muss dem Rat 
flir das Zlichterrecht eine von ihm unter
schriebene Erklarung zwecks Eintragung ein
reichen und darin eine Zustellanschrift in 
Den Haag wahlen. Hat er keine Zustellan
schrift gewahlt, so gilt die Anschrift des Rats 
als die gewahlte Zustellanschrift. 

(3) Urkunden, aus denen hervorgeht, 
dass das Pfandrecht aufgehi:irt hat zu be
stehen oder seine RechtsgUltigkeit verloren 
hat, werden in das Zentrale Sortenregister 
eingetragen. 

§ 13. 
(1) Wird das Zlichterrecht gepfandet, so 

ist das Pfandungsprotokoll in das Zentrale 
Sortenregister einzutragen. 

(2) Nach der Eintragung des Protokolls 
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Tit e I III. 

Overgang van het kweekersrecht. 

Artikel 9. 
(1) Het kweekersrecht is vatbaar voor 

overdracht en gaat over bij erfopvolging. 
(2) Het wordt, behoudens de bijzondere 

bepalingen van dit besluit, beschouwd als een 
roerende zaak. 

Artikel 10. 

(1) Overdracht van het kweekersrecht 
geschiedt bij akte. 

(2) Elk voorbehoud, de overdracht be
treffende, moet in de akte omschreven zijn; 
bij gebreke daarvan geldt de overdracht voor 
onbeperkt. 

(3) De overdracht werkt tegenover der
den eerst, wanneer de akte in het Centraal 
Rassenregister is ingeschreven. 

(4) Tot het aanvragen van deze inschrij
ving zijn beide partijen gelijkelijk bevoegd. 

Artikel II. 

(1) Indien het kweekersrecht aan meer
dere personen gezamenlijk toekomt, wordt 
hun verhouding tegenover elkaar en tegen
over derden beheerscht door hetgeen tusschen 
hen bij overeenkomst is bepaald, wat hun 
verhouding tegenover derden betreft echter 
slechts voor zoover deze blijkt uit het Cen
traal Rassenregister . 

(2) Indien er geen overeenkomst bestaat 
of indien in de overeenkomst niet anders is 
bepaald, heeft elke medegerechtigde de be
voegdheid het kweekersrecht uit te oefenen 
en tegen handelingen, in strijd daarmede ve'r
richt, op te treden. 

(3) Ieder medegerechtigde is verplicht , 
v66r de vervreemding van zijn rechten aan 
een derde, deze aan zijn medegerechtigden 
tegen een redelijken prijs te koop, aan te bie
den. 

Artikel 12. 

(1) Pandrecht op een kweekersrecht wordt 
gevestigd bij een akte, ingeschreven in het 
Centraal Rassenregister. Het is slechts van 
waarde, indien de som, waarvoor het verleend 
is, bij de akte is uitgedrukt, en het blijft van 
kracht, ook wanneer het kweekersrecht wordt 
vervreemd. 

(2) De pandhouder is verplicht, in een 
door hem onderteekende verklaring, bij den 
Raad voor het Kweekersrecht ter inschrij
ving in te zenden, woonplaats te kiezen t e 
's-Gravenhage. Indien die keuze niet gedaan 
is, geldt het bureau van den Raad als geko
zen woonplaats. 

(3) Akten, waaruit blijkt, dat het pand
recht heeft opgehouden te bestaan of krach
teloos is geworden, worden in het Centraal 
Rassenregister ingeschreven. 

Artikel 13. 
(1) In geval van beslag op een kweekers 

rech~ m':'et het proces-verbaal van inbeslag
nemmg 1n het Centraal Rassenregister wor
den ingeschreven. 

(2) Na de inschrijving van het proces-
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darf der Inhaber des Zlichterrechtes, gegen 
den die Pfiindung erfolgt ist, das Zlichter
recht weder veraussern noch belasten oder 
abtreten; Rechte, die nach dieser Eintragung 
entstanden sind, konnen nicht gegen den
jenigen, zu <lessen Gunsten die Pfiindung er
folgt ist, geltendgemacht werden. 

(3) Wird die Pfiindung wieder aufgeho
ben, so wird die Urkunde, aus der die Auf
hebung hervorgeht, in das Zentrale Sorten
register eingetragen. 

(4) Dient die Pfiindung der Sicherstel
lung eines Rechtes, so finden die Artikel 77oe 
bis 770g der Zivilprozessordnung (Wetboek 
van Burger/ijke Rechtsvordering) Anwen
dung mit der Massgabe, dass im Artikel 770g 
an Stelle des Hypothekenamtes der Rat fiir 
das Zlichterrecht tritt. 

§ 14. 
(1) Der Verkauf eines verpfiindeten oder 

gepfiindeten Zlichterrechtes erfolgt offent
lich in Gegenwart eines Notars. 

(2) Der Glaubiger, zu <lessen Gunsten 
der Verkauf erfolgt, ist vetpflichtet, den Tag 
des Verkaufs mindestens dreissig Tage vor
her allen anderen eingetragenen Pfandglau
bigern oder Zwangsvollstreckungsglaubigem 
mittels Zustellung an die van ihnen gewahl
ten Zustellanschriften bekanntzugeben. 

(3) Die Urkunde, aus der der Zuschlag 
hervorgeht, wird in das Zentrale Sortenre
gister eihgetragen. 

(4) Wenn der Verkauf gemass Absatz 1 

und 2 durchgefiihrt warden ist, kann der 
Kaufer verlangen, dass das Zlichterrecht van 
den Pfandlasten, die den K aufpreis liber
steigen, unter Berlicksichtigung der in den 
Artikeln 1256 bis 126., des Blirgerlichen Ge
setzbuches (Burgerlijk Wetboek) und in den 
Artikeln 551 bis :<;6:.1 der Zivilprozessord
nung enthaltenen Vorschriften, befreit wird; 
bei der Anwendung dieser Vorschriften gel
ten die Pfandrechte als Hypotheken und das 
Zentrale Sortenregister als die Register des 
Hypothekenamtes. 

Tit e 1 IV. 
Dauer des Ziichterrechtes. Umschreibung. 

Enteignung. 
§ 15. 

(1) Flinfundzwanzig Jahre nach der 
Eintragung der Sorte in das Zentrale Sor
tenregister erloschen die Eintragung und das 
Zlichterrecht. 

(2) Die Frist nach Absatz 1 kann vom 
Rat fiir das Zlichterrecht jeweils fiir die Zeit 
van zehn J ahren verlangert werden, wenn 
der aus dem Zlichterrecht Berechtigte es drei 
Jahre vor Ablauf dieser Frist beim Rat be
antragt. 

(3) Der Rat verlangert die Frist nur, 
wenn der Antragsteller beweist, dass er sich 
regelmassig mit der Erhaltung und Verbesse
rung der Sorte beschaftigt hat. 

(4) Der Generalsekretar kann fiir van 
ihm zu bestimmende Ziergewachse abwei 
chende Vorschriften erlassen. 
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verbaal zal de gerechtigde tot het kweekers
recht, tegen wien het beslag is gedaan, dit 
niet mogen, vervreemden of bezwaren of 
daarvan afstand doen; rechten, na die in
schrijving gevestigd, kunnen tegen den inbe
slagnemer niet warden ingeroepen. 

(3) Bij de opheffing van het beslag wordt 
de titel, waaruit die opheffing blijkt, in het 
Centraal Rassenregister ingeschreven. 

(4) Ingeval het beslag strekt tot bewa
ring van recht, zijn de artikelen 77oe tot en 
met 770g van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering toepasselijk, met dien ver
stande, dat, wat in artikel 770g van den hy
potheekbewaarder wordt gezegd, voor den 
Raad voor het Kweekersrecht geldt. · 

Artikel 14. 
(1) De verkoop van een verpand of in 

beslag genomen kweekersrecht geschiedt in 
het openbaar ten overstaan van een notaris. 

(2) De schuldeischer, die den verkoop 
vervolgt, is verplicht den dag van verkoop 
ten minste dertig dagen te voren aan alle dan 
ingeschreven pandhouders of executanten 
aan de door hen gekozen woonplaatsen te 
doen beteekenen. 

(3) De titel, waaruit de toewijzing blijkt, 
wordt in het Centraal Rasenregister inge
schreven. 

(4) De kooper kan, indien bij den ver
koop overeenkomstig het eerste en het 
tweede lid is gehandeld, vorderen, dat het 
kweekersrecht worde ontlast van de pand
lasten, welke den koopprijs te boven gaan, 
met inachtneming van de voorschriften, ge
geven in de artikelen 1256 tot en met 1263 
van het Burgerlijk Wetboek en in de artike
len 551 tot en met :<;62 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, bij de toepas
sing van welke voorschriften de pandrechten 
als hypotheken en het Centraal Rassenre
gister als de registers van den hypotheek
bewaarder warden beschouwd. 

Tit e 1 IV. 
Duur van het kweekersrecht. Overschrijving. 

Onteigening. 
Artikel 15. 

(1) Vijf en twintig jaren na de inschrij
ving van het ras in het Centraal Rassenre
gister vervalt de inschrijving en het kwee
kersrecht. 

(2) De termijn, bedoeld in het eerste lid, 
kan door den Raad voor het Kweekersrecht 
telkens voor den tijd van tien iaren verlengd 
warden, wanneer de gerechtigde drie jaren 
v66r het verstrijken van dien termijn bij den 
Raad een daartoe strekkend verzoek indient. 

(,) De Raad gaat tot deze verlenging 
slechts over, indien verzoeker kan aantoo
nen, dat hij zich regelmatig met het in stand 
.houden of verbeteren van het ras heeft be-
ziggehouden. . 

(4) De Secretaris-Generaal is bevoegd 
voor door hem aan te wijzen sierteeltgewas
sen afwijkende voorschriften vast te stellen. 



§ 16. 

(1) Der Generalsekretlir kann anordnen, 
dass der Inhaber des Ziichterrechtes wlih
rend der Dauer der Eintragung zur Zahlung 
einer jlihrlichen Gebiihr verpflichtet ist. 

(2) Im Falle der Nichtzahlung kann der 
Rat fur das Ziichterrecht das Zilchterrecht 
fur erloschen erkliiren. 

§ 17. 

(1) Wenn der Inhaber eines Ziichter
rechtes auf sein Recht verzichtet, so er
loschen die Eintragung und das Ziichter
recht. 

(2) Der Verzicht erfolgt in einer Ur
kunde, die in das Zentrale Sortenregister 
eingetragen wird; die Eintragung wird un
verziiglich in einer vom Generalsekretlire zu 
bestimmenden Weise bekanntgemacht. 

§ 18. 

Der Rat fur das Ziichterrecht kann in be
sonderen Fallen auf Antrag jedes Beteiligten 
den im § 3 erwlihnten besonderen Namen 
ablindern; jedoch nur, nachdem der Inhaber 
des Ziichterrechtes von ihm gehort oder dazu 
ordnungsgemliss geladen worden ist. 

§ 19. 

(1) Jedermann kann jederzeit bei dem 
Rat fur das Ziichterrecht die Nichtigerklii
rung einer Eintragung in das Zentrale Sor
tenregister mit der Begriindung beantragen, 
dass die eingetragene Sorte nicht neu war 
oder dass ein Nicht-Berechtigter (§ 3 in 
Verbindung mit § 4, Absatz 2) eingetragen 
ist. 

(2) Soweit ein Nicht-Berechtigter ein
getragen ist, kann der Berechtigte Umschrei 
bung auf seinen Namen beantragen. 

(3) Antrlige nach Absatz I oder 2 wer
den in das Zentrale Sortenregister eingetra
gen. 

(4) Die Nichtigerkliirung und die Um
schreibung wirken auf den Tag der Eintra
gung des entsprechenden Antrages in das 
Zentrale Sortenregister zuriick. 

(5) Wird einem Antrag nach Absatz 2 

stattgegeben, so bleiben gutgliiubig vor der 
Eintragung dieses Antrages in das Zentrale 
Sortenregister erworbene Pfandrechte dem 
Antragsteller und <lessen Rechtsnachfolger 
gegeniiber rechtsgilltig. 

§ 20. 

(1) Ein Ziichterrecht kann enteignet 
werden, wenn das Interesse der Bodenkultur 
in den Niederlanden es dringend erfordert. 

(2) Der Generalsekretlir und der Gene
ralsekretlir im Ministerium fur justiz erlas
sen hieriiber die nliheren Vorschriften. 
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Artikel 16. 

(1) De Secretaris-Generaal kan bepalen , 
dat de gerechtigde tot het kweekersrecht ge 
durende den tijd van inschrijving verplicht is 
tot betaling van een jaaraccijns. 

(2) In geval van wanbetaling kan de 
Raad voor 'het Kweekersrecht het kweekers
recht vervallen verklaren. 

Artikel 17. 

( 1) W anneer de gerechtigde tot een 
kweekersrecht van zijn recht afstand doet , 
vervallen de inschrijving en het kweekers
recht. 

(2) Afstand geschiedt bij een akte, in
geschreven in het Centraal Rassenregister ; 
de inschrijving wordt onverwijld bekendge
maakt op een door den Secretaris-Generaal 
te bepalen wijze. 

Artikel 18. 

De Raad voor het Kweekersrecht kan in 
bijzondere gevallen, op verzoek van iederen 
belanghebbende, de bijzondere benaming, 
bedoeld "in artikel 3, wijzigen, doch niet dan 
nadat de gerechtigde tot het kweekersrecht 
door hem is gehoord, althans behoorlijk is 
opgeroepen. 

Artikel 19. 

(1) Een ieder kan te allen tijde aan den 
Raad voor het Kweekersrecht de nietigver
klaring van een inschrijving verzoeken op 
grond, dat het ingeschreven ras niet nieuw 
was of dat de inschrijving was verleend aan 
iemand, die daarop geen aanspraak had (ar
tikel 3 in verband met artikel 4, lid 2). 

(2) Hij die wel een zoodanige aanspraak 
heeft op inschrijving, kan, voor zoover deze 
is verleend aan iemand, die krachtens ge
noemde artikelen daarop geen aanspraak 
had, den Raad verzoeken, dat de inschrij 
ving op zijn naam worde overgeschreven. 

(3) Verzoeken, als bedoeld in het eerste 
of tweede lid, worden ingeschreven in het 
Centraal Rassenregister. 

(4) De nietigverklaring en de overschrij
ving werken terug tot den dag van inschrij
ving van het desbetreffende verzoek in het 
Centraal Rassenregister. 

(5) Indien een verzoek, als bedoeld in 
he.t tweede lid, is t.oegewezen, blijven te goe
der trouw voor de inschrijving van dit ver
zoek in het Centraal Rassenregister verwor
ven pandrechten van kracht tegenover den 
verzoeker of diens rechtverkrijgenden. 

Artikel 20. 

(1) Een kweekersrecht kan worden ont
eigend, indien het belang der bodemcultuur 
in Nederland zulks dringend vereischt. 

(2) D e Secretaris-Generaal en de Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Justitie stellen hiertoe de noodige voor
schriften vast. 
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Tit e 1 V. 

Ver! ahrensvorschrif ten. 
A. Verfahren vor dem Rat fiir das 

Ziichterrecht. 
§ 21. 

Der Generalsekretar erliisst Vorschriften 
Uber: 

1) das Verfahren vor dem Rat flir das 
ZUchterrecht Uber: 

a) die Eintragung von Sorten; 
b) die Verlangerung der Eintragung; 
c) das Erloschen gemiiss § 16, Absatz 2; 

d) die Abanderung des besonderen Na
mens; 

e) die Nichtigerklarung und Umschrei
bung; 

2) die Berechnung und Eintreibung der 
Kosten dieser Verfahren. 

§ 22. 

(1) Der Rat flir das ZUchterrecht kann 
durch eingeschriebenen Brief Zeugen laden. 
Diese sind verpflichtet zu erscheinen. 

(2) Die Artikel 1946 bis 1949 des BUr
gerlichen Gesetzbuches sind sinngemass an
zuwenden. 

B. Verfahren vor dem Berufungsausschuss. 

§ 23. 
(1) Gegen Endentscheidungen des Rats 

flir das Ziichterrecht, ausgenommen die Ent
scheidungen au£ Grund des § 19, kann bei 
einem Berufungsausschuss, der vom Gene
ralsekretar und vom Generalsekretar im Mi
nisterium flir Justiz eingesetzt wird, Beru
fung eingelegt werden. 

(2) Die Generalsekretare regeln die Zu
sammensetzung, die Emennung des Vorsit
zenden, der Ubrigen Mitglieder und des Se
kretars, sowie das Verfahren des Berufungs
ausschusses. 

(3) Sie erlassen Vorschriften Uber: 
1) das Verfahren vor dem Berufungs

ausschuss; 
2) die Berechnung und Eintreibung der 

Kosten des Verfahrens. 
(4) § 22 ist sinngemass anzuwenden. 

C. Verfahren vor dem Oberlandesgericht in 
Den Haag und vor dem Hohen Rat der 

Niederlande. 
§ 24. 

(1) Gegen Endentscheidungen des Rats 
flir das ZUchterrecht au£ Grund des § 19 
kann beim Oberlandesgericht in Den Haag 
Berufung eingelegt werden. 

(2) Die Berufung ist innerhalb eines 
Monats nach der Entscheidung schriftlich 
einzulegen. 

(3) In der Berufungsschrift sind der Fa
milienname, die Vomamen und der Wohnort 
des Antragstellers, der Familienname und der 
Wohnort der Gegenpartei, sowie die Griinde, 
au£ die sich die Berufung stlitzt, zu erwiih
nen. 
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Tit e IV. 

Processizee/e voorschriften. 
A. Procedure voor den Raad voor het 

K weekersrecht. 
Artikel 21. 

De Secretaris-Generaal geeft voorschrif
ten betx:effende: 

1) de procedure voor den Raad voor het 
Kweekersrecht ten aanzien van: 

a) inschrijving van rassen; 
b) verlenging van inschrijving; 
c) vervallenverklaring op grond van ar

tikel 16, tweede lid; 
d) wijziging van de bijzondere bena

ming; 
e) nietigverklaring en overschrijving; 

2) de berekening en het verhaal van de 
kosten van deze procedures. 

Artikel 22. 

(1) De Raad voor het Kweekersrecht is 
bevoegd bij aangeteekenden brief getuigen 
op te roepen. Dezen zijn verplicht te ver
schijnen. 

(2) De artikelen 1946 tot en met 1949 
van het Burgerlijk Wetboek vinden overeen
komstige toepassing. 

B. Procedure voor den Raad van Beroep. 

Artikel 23. 

(1) Van de eindbeslissingen van den 
Raad voor het Kweekersrecht, met uitzon
dering van beslissingen ingevolge artikel 19, 
staat hooger beroep open bij een Raad van 
Beroep, welke door den Secretaris-Generaal 
en den Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Justitie wordt ingesteld. 

(2) De Secretarissen-Generaal regelen 
de samenstelling, de benoeming van den 
voorzitter, van de overige leden en van den 
secretaris, alsmede de werkwijze van den 
Raad van Beroep. 

(3) Zij geven voorschriften betreffende: 
1) de procedure voor den Raad van Be

roep; 
2) de berekening en het verhaal van de 

kosten van de procedure. 
(4) Artikel 22 vindt bij de procedure 

overeenkomstige toepassing. 

C. Procedure voor het Gerechtshof te 
's-Gravenhage en den Hoogen Raad 

der Nederlanden. 
Artikel 24. 

(1) Van eindbeslissingen van den Raad 
voor het Kweekersrecht ingevolge artikel , 9 
staat hooger beroep open bij het Gerechts
hof te 's-Gravenhage. 

(2) Hooger beroep moet binnen een 
maand na de beslissing bij verzoekschrift 
ingesteld worden. 

(3) Het verzoekschrift bevat een opgave 
van den naam, de voomamen en de woon
plaats van den verzoeker, van den naam en 
de woonplaats der wederpartij en van de 
gronden, waarop het beroep steunt. 



(4) Der Protokollfiihrer teilt beiden Par
teien Tag und Stunde des Verhandlungster
mins <lurch eingeschriebenen Brief mit. Zwi
schen der Mitteilung und dem Verhandlungs
termin mUssen mindestens zehn Tage liegen. 
Der Mitteilung an die Gegenpartei wird eine 
Abschrift der Berufungsschrift beigefiigt. 

(5) Die Mitte ilung des Protokollfiihrers 
gilt den Parteien gegenUber als Ladung. 

§ 25. 
(1) Das Oberlandesgericht ist beschluss

fiihig in der Besetzung mit drei seiner Mit
glieder und zwei nicht zur Justizverwaltung 
gehorenden Personen, die Sachverstandige 
auf dem ZUchtergebiet sind. Ein Mitglied 
des Oberlandesgerichts fiihrt den Vorsitz. 

(2) Der Generalsekretar und der Gene
ralsekretar im Ministerium fiir Justiz er
nennen die im Absatz 1 genannten nicht zur 
Justizverwaltung gehorenden Personen. 

(3) Die nicht zur Justizverwaltung ge
horenden Personen erhalten eine Aufwands
e ntschadigung und eine weitere Verglitung 
nach von den Generalsekretaren festzuset
zenden Regeln. 

(4) Die Artikel 29, Absatz 1 und 2, 30, 
31, 33 bis 39 und 42 der Zivilprozessordnung 
sind sinngemass auf sie anzuwenden. 

(5) Die im Absatz 2 genannten Gene
ralsekretare konnen nahere Durchfiihrungs
vorschriften erlassen. 

§ 26. 
Das Oberlandesgericht ist frei in der Ver

teilung der Beweislast und entscheidet nach 
freiem Ermessen Uber die Auferlegung der 
Verfahrenskosten. 

§ 27. 
Das Oberlandesgericht entscheidet nach 

freiem Ermessen Uber die Anzahl und die 
Person der zu horenden Sachverstandigen. 

§ 28. 

(1) Gegen die Entscheidungen des Ober-
1andesgerichtes kann beim Hohen Rat der 
Niederlande Revision eingelegt werden. 

(2) Die Revisionist innerhalb eines Mo
nats nach der Entscheidung schriftlich ein
.zulegen. 

(3) § 24, Absatze 3, 4 und 5, sind sinn
genliiss anzuwenden. 

D. Eintragung und weitere Bekannt
machung der Entscheidungen. 

§ 29. 
Die Entscheidungen auf Eintragung, Ver-

1angerung der Eintragung, Erloschen nach 
§ 16, Absat.z 2, und Abanderung des beson
deren Namens sowie die Entscheidungen 
Uber Antrage auf Nichtigerklarung oder Um
schreibung werden in das Zentrale Sorten
register eingetragen, sobald sie rechtskraftig 
geworden sind. 
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(4) De griffier geeft aan beide partijen 
bij aangeteekenden brief kennis van dag en 
uur, waarop de zaak ter terechtzitting zal 
dienen. Tusschen den dag, waarop d eze ken
nisgeving is verzonden, en den verschijnda 
zullen ten minste tien dagen moeten verloo
pen. Bij de kennisgeving aan de wederpartij 
wordt een afschrift van het verzoekschrift 
gevoegd. 

(5) De kennisgeving van den griffier 
heeft ten opzichte van partijen de kracht 
van een dagvaarding. 

Artikel 25. 

(1) Het Gerechtshof wijst a,rrest ,met 
drie raadsheeren en twee niet tot de rech
terlijke macht behoorende personen, die des
kundig zijn op kweekersgebied. Een der 
raadsheeren treedt als voorzitte, op. 

(2) De Secretaris-Generaal en de Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Justitie benoemen de in het vorige lid be
doelde niet tot de rechterlijke macht be
hoorende personen. 

(3) De niet tot de rechterlijke macht be
hoorende personen genieten vergoeding van 
reis- en verblijfkosten en verdere vergoeding 
volgens door de Secretarissen-Generaal te 
stellen regelen. 

(4) De artikelen 29, eerste en tweede 
lid, 30, 31, 33 tot en met 3g en 42 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
vinden op hen overeenkomstige toepassing. 

(5) De in het tweede lid genoemde Se
cretarissen-Generaal kunnen nadere uitvoe
ringsvoorschriften geven. 

Artikel 26. 
Het Gerechtshof is vrij in de verdeeling 

van den bewijslast en beslist vrijelijk om
trent de verwijzing in de proceskosten. 

Artikel 27. 
Het Gerechtshof is vrij in de benoeming 

van het aantal en den persoon der te hooren 
deskundigen. 

Artikel 28. 

(1) Van de beslissingen van het Ge
rechtshof staat beroep in cassatie open bij 
den Hoogen Raad der Nederlanden. 

(2) Het beroep moet binnen een maand 
na de beslissing bij verzoekschrift ingesteld 
warden. 

(3) Artikel 24, derde, vierde en vijfde 
lid, vindt overeenkomstige toepassing. 

D . Inschrijving en nadere bekendmakin!, 
van de beslissingen. 

Artikel 29. 
De beslissingen tot inschrijving, tot ver

lenging van inschrijving, tot vervallenver
klaring op grand van artikel 16, tweede lid, 
en tot wijziging van de bijzondere benaming 
en de beslissingen op verzoeken tot nietig
verklaring of overschrijving, worden in het 
Centraal Rassenregister ingeschreven, zoo
dra zij in kracht van gewijsde zijn gegaan. 
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§ 30. 
Die Eintragungen in das Zentrale Sorten

register auf Grund des § 29, ausgenommen 
die Eintragungen liber Entscheidungen, 
durch die eine Nichtigerklarung oder Um
schreibung abgelehnt wird, werden unver
ziiglich in einer vom Generalsekretar zu be
stimmenden Weise bekanntgemacht. 

ABSCHNITT III. 
Sortenlisten. Sondervorscbrlften iiber fiir 

die Bodenkultur bei.onders wertvolie 
Kulturg·ewacbse. 

Titel I. 
Die Sortenliste. 

§ 31. 
Der Generalsekretar kann flir die von ihm 

zu bestimmenden Kulturgewachse oder 
Gruppen von Kulturgewachsen Sortenlisten 
e inrichten, auf die diejenigen Sorten, die in 
das Zentrale Sortenregister eingetragen wor
d en sind und als besonders wertvoll flir die 
Bodenkultur in den Niederlanden erachtet 
werden, gesetzt werden. 

§ 32. 
Sorten, die nicht in das Zentrale Sorten

register cingetragen sind, jedoch als beson
ders wertvoll flir die Bodenkultur in den 
Niederlanden erachtet werden, konnen nur 
auf die Sortenlisten gesetzt werden und blei
ben, 

x) wenn sie sich als Landsorten in gewis
sen Gebieten besonders bewahrt haben, oder 

z) wenn deren Saatgut im Zeitpunkt der 
Errichtung der entsprechenden Abteilung 
des Zentralen Sortenregisters in den Nieder
landen in den Handel gebracht worden ist, 
sie jedoch nicht auf Grund des § 58 in jenes 
Register eingetragen sind, oder 

3) wenn die Eintragung im Zentralen 
Sortenregister und das sich daraus ergebende 
Zilchterrecht erloschen sind. 

§ 33. 
(x) Die Eintragung in die Sortenliste, 

die Klassifizierung der Sorten in dieser Liste 
und die Streichung von Sorten aus dieser 
Liste erfolgen <lurch hierflir von dem Gene
ralsekretar zu bestimmende staatliche An
stalten unter. Berucksichtigung der von ihm 
zu erlassenden Vorschriften. 

(z) Die Sortenliste wird jahrlich festge-
setzt. 

§ 34. 
Der Generalsekretar kann in besonderen 

Fallen eine Sorte auf die Sortenliste setzen, 
ohne das die Voraussetzungen der §§ 31 und 
32 gegeben sind. 

Tit e I II. 
Die Folge der Einrichtung einer Sortenliste. 

A. A//gemeine Bestimmungen. 

§ 35. 
(x) Saatgut einer Sorte eines Kulturge

wachses, flir das eine Sortenliste eingerich
tet ist, darf nur in den Verkehr gebracht wer-

Artikel 30. 
De inschrijvingen in het Centraal Rassen

register ingevolge artikel 29, met uitzonde
ring van de inschrijvingen betreffende be
slissingen, waarbij een nietigverklaring of 
overschrijving wordt geweigerd, worden on
verwijld bekend gemaakt op een door den 
Secretaris-Generaal te bepalen wijze. 

HOOFDSTUK III. 
Rassenlljsten. Bijzondere voorscbrlften be
treffende cultuurgewassen, voor de bodem

cultunr van bijzondere waarde, 
Titel I. 

De rassenlijsten. 
Artikel 31. 

De Secretaris-Generaal kan voor door 
hem aan te wijzen cultuurgewassen of groe
pen van cultuurgewassen rassenlijsten instel
len, waarop die rassen, welke in het Centraal 
Rassenregister zijn ingeschreven en voor de 
bodemcultuur in Nederland van bijzondere 
waarde geoordeeld worden, geplaatst worden. 

Artikel 32. 
Rassen, welke niet in het Centraal Rassen

register zijn ingeschreven, doch voor de bo
demcultuur in Nederland van bijzondere 
waarde geoordeeld worden, kunnen slechts 
op de rassenlijsten geplaatst en gehandhaafd 
worden: 

x) indien zij als landrassen voor bepaal
de gebieden van bijzondere waarde gebleken 
zijn, of we! 

2) indien voortkweekingsmateriaal daar
van op het tijdstip van de instelling van de 
desbetreffende afdeeling van het Centraal 
Rassenregister in Nederland in den handel 
is gebracht, <loch zij n iet ingevolge artikel 
58 in dat register zijn ingeschreven, of we! 

3) indien hun inschrijving in het Cen
traal Rassenregister en de daaruit voort
vloeiende kweekersrechten zijn vervallen. 

Artikel 33. 
(x) De plaatsing op de rassenlijst, de 

classificatie van de rassen op deze lijst en 
het afvoeren van rassen van deze lijst ge
schieden door daartoe door den Secretaris
G eneraal aan te wijzen Rijksinstellingen, 
met inachtneming van door hem te geven 
voorschriften. 

(2) De rassenlijst wordt jaarlijks vast
gesteld. 

Artikel :-14• 

In bijzondere gevallen kan de Secretaris
Generaal een ras op de rassenlijst plaatsen, 
zonder dat de voorwaarden der artikelen 31 
en 32 vervuld zijn. 

Tit e I II. 
Gevo/gen van instelling van een rassenlijst. 

A. Algemeene bepa/ingen. 
Artikel 35. 

(x) Voortkweekingsmateriaal van een 
ras van een cult~mrgewas, waarvoor een ras
senlijst is ingesteld, mag slechts in het ver-
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den, wenn die Sorte auf die entsprechende 
Sortenliste gesetzt warden ist. 

(2) Der Generalsekretiir kann, notigen
falls unter van ihm zu stellenden Bedingun
gen, Befreiung van den Bestimmungen des 
Absatzes x gewahren. 

§ 36. 
(x) Bedingungen, die bezwecken, dass 

der Nachbau einer Sorte eines Kulturge
wachses, fiir das eine Sortenliste eingerich
tet warden ist, als Saatgut nicht in den Ver
kehr gebracht wird, sind nichtig. 

(2) Giiltig sind jedoch Bedingungen, 
<lurch die der Verausserer van Saatgut be
stimmt, dass der Nachbau dieses Saatgutes 
ihm oder van ihm zu bezeichnenden P erso
nen abgeliefert werden soil. Jedoch kann der 
Generalsekretar bei Saatgut einer Sorte 
eines Kulturgewachses, fiir das eine Sorten
liste eingerichtet warden ist, die Giiltigkeit 
solcher Bedingungen oder van Bedingungen 
mit einem ahnlichen Zweck van der Erfiil
lung van Auflagen abhangig machen. 

(3) Die Bestimmung des Absatzes x fin
det, notigenfalls unter vom Generalsekretar 
zu stellenden Dedingungen, keine Anwen
dung auf van ihm bestimmte Kulturge
wachse oder Sorten van Kulturgewachsen. 

§ .U• 
( x) Der Generalsekretar kann anordnen, 

dass Saatgut einer Sorte eines Kulturge
wachses, fiir das eine Sortenliste eingerich
tet ist, nur zu Saatzwecken in den Verkehr 
gebracht oder verwendet werden darf. 

(2) Der Generalsekretar kann dafiir na
here Vorschriften erlassen . 

§ ;18. 
Saatgut darf unter der Bezeichnung 

.,Nachbau" oder unter anderen Bezeichnun
gen, die vom Generalsekretar festgesetzt 
werden, nur dann in den Verkehr gebracht 
werden, wenn es Saatgut einer Sorte eines 
Kulturgewachses ist, fiir das eine Sortenliste 
eingerichtet ist. 

B. Anerkennung von Saatgut. 
§ 39. 

(x) Saatgut einer Sorte eines Kulturge
wachses, fiir das eine Sortenliste eingerich
tet ist, darf nur zu Erwerbszwecken abge
liefert werden, wenn es van der Anerken
nungsstelle endgiiltig anerkannt warden ist 
und als Beweis dafiir mit einer Bescheini
gung versehen ist, und wenn gleichzeitig die 
in der Priifungsordnung gestellten Anforde
rungen hinsichtlich Verpackung des Saat
gutes und hinsichtlich der Anbringung van 
Verschliissen und Plomben, Marken und 
Zeichen erfiillt sind. 

(2) Der Generalsekretar kann in beson
deren Fallen oder Gruppen van Fallen, no
tigenfalls unter van ihm zu stellenden Be
dingungen, Befreiung van den Bestimmun
gen des Absatzes x gew_ahren. 
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keer warden gebracht, indien dat ras is ge
plaatst op de desbetreffende rassenlijst. 

(2) De Secretaris-Generaal kan, zoo 
noodig onder door hem te stellen voorwaar
den, ontheffing verleenen van het bepaalde 
in het eerste lid. 

Ai-tikel 36. 
(x) Bedingen, welke beoogen uit te slui

ten, dat nabouw van een ras van een cultuur
gewas, waarvoor een rassenlijst is ingesteld, 
als voortkweekingsmateriaal in het verkeer 
wordt gebracht, zijn nietig. 

(2) Geldig zijn evenwel bedingen, waar
bij de vervreemder van voortkweekingsma
teriaal bedingt, dat de nabouw van dit voort
kweekingsmateriaal aan hem of aan door 
hem aan te wijzen personen zal warden a f
geleverd. Nochtans kan de Secretaris-Gene
raal ten aanzien van voortkweekingsmate
riaal van een ras van een cultuurgewas, 
waarvoor een rassenlijst is ingesteld, de gel
digheid van zoodanige bedingen of van be
dingen van gelijke strekking van de vervul
ling van voorwaarden afhankelijk stellen. 

(3) Het bepaalde in het eerste lid is , 
onder zoo noodig door den Secretaris-Gene
raal te stellen voorwaarden, niet van toe
passing ten aanzien van door hem aangewe
zen cultuurgewassen of rassen van cultuur
gewassen. 

Artikel 37. 
(r) D e Secretaris-Generaal kan bepalen, 

dat voortkweekingsmateriaal van een ras van 
een cultuurgewas, waarvoor een rassenlijst is 
ingesteld, slechts als voortkweekingsmate
riaal in het verkeer gebracht of gebruikt mag 
warden. 

(2) De Secretar,is-Generaal kan daartoe: 
nadere voorschriften vaststellen. 

Artikel 38. 
- Voortkweekingsmateriaal mag onder de 
aanduiding .,nabouw" of onder zoodanige 
andere aanduidingen als door den Secretaris
Generaal zullen warden bepaald, slechts dan 
in het verkeer warden gebracht, indien dat 
voortkweekingsmateriaal is voortkweekings
materiaal van een ras van een cultuurgewas,. 
waarvoor een rassenlijst is ingesteld. 

B. Keuring van voortkweekingsmateriaal. 
Artikel 39. 

(r) Voortkweekingsmateriaal van een 
ras van een cultuurgewas, waarvoor cen ras
senlijst is ingesteld, mag slechts in of voor 
een bedrijf warden afgeleverd, indien het 
door de keuringsinstelling uiteindelijk is 
goedgekeurd en ten bewijze daarvan voor
zien is van een certificaat, en tevens is vol
daan aan de bij het keuringsreglement ge
stelde eischen met betrekking tot verpak
king van het voortkweekingsmateriaal en de 
voorziening met sluitingen en plombes, mer
ken en teekenen. 

(2) De Secretaris-Generaal kan in bij 
zondere gevallen of groepen van gevallen, 
zoo noodig onder door hem te stellen voor
waarden, ontheffing verleenen van het be
paalde in het eerste lid. 
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C. Ziichtervergiitungen und Ziichter
vergiitungsfonds. 

§ 40. 
(1) Wer Saatgut einer Sorte eines Kul

turgewachses, fiir das eine Sortenliste einge
richtet ist, bei der Anerkennungsstelle zur 
PrUfung anmeldet, ist verpf!ichtet, fiir dieses 
Saatgut, wenn es feldanerkannt oder end
giiltig anerkannt worden ist, der Anerken
nungsstelle einen auf Grund des § 42 zu be
stimmenden B eitrag zugunsten des ent
sprechenden ZUchtervergUtungsfonds (§ 41) 
zu zahlen. 

(2) Der Beitrag nach Absatz 1 wird nicht 
erhoben fiir Saatgut, das von der Anerken
nungsstelle als Zuchtsaatgut (,,origineel" 
oder ,,elite") anerkannt worden ist. 

§ 41. 
(1) Von den Anerkennungsstellen wer

den ZUchtervergUtungsfonds gebildet, die 
fiir die unterschiedlichen Kulturgewachse 
oder Gruppen von Kulturgewachsen ver
schieden sein konnen. 

(2) Der Generalsekretar erlasst Vor
schriften Uber die Bildung dieser Fonds, 
deren finanzielle Verwaltung und die staat
liche Aufsicht Uber diese Verwaltung sowie 
Uber die Verwendung der Geldmittel dieser 
Fonds. 

§ 42. 
(1) Die Beit rage gemass § 40 werden 

von den Anerkennungsstellen nach einem 
dem Generalsekretar vorzulegenden Tarif 
festgesetzt. 

(2) Der Generalsekretar kann den Tarif 
ausser Kraft setzen und selbst einen Tarif 
festsetzen. 

§ 43· 
Der Inhaber des ZUchterrechtes an einer 

Sorte eines Kulturgewachses , fiir das eine 
Sortenliste eingerichtet ist, hat Anspruch 
auf eine auf Grund des § 44 festzusetzende 
ZUchtervergUtung aus dem entsprechenden 
ZUchtervergUtungsfonds (§ 41) Uber das 
feldanerkannte oder endgiiltig anerkannte 
Saatgut dieser Sorte, das nicht von der An
erkennungsstelle als Zuchtsa~tgut anerkannt 
worden ist. 

§ 44· 
(1) Die ZUchtervergUtungen nach § 43 

werden von den Anerkennungsstellen in 
einem Tarif festgeset zt, der zu seiner Rechts
giiltigkeit der Genehmigung des General
sekretars bedarf. 

(2) Der Generalsekretar kann selbst die 
Vergiitungen bestimmen. 

(3) Bei der Beurteilung der Vergiitun
gen !asst sich der Generalsekretar von Ztich
terorganisationen beraten, die er dazu be
stimmt. 

Folgen der 
Tit e l III. 

Eintragung einer 
Sortenliste. 

§ 45· 

Sorte in die 

Saatgut einer auf die Sortenliste gesetzten 
Sorte darf nur unter dem besonderen Na-
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C. Kweekersvergoedingen en kweekers
vergoedingeniondsen. 

Artikel 40. 
(1) Hij die voortkweekingsmateriaal van 

een ras van een cultuurgewas, waarvoor een 
rassenlijst is ingesteld, bij de keuringsinstel
ling ter keuring aangeeft, is verplicht over 
dit voortkweekingsmateriaal, indien het te 
velde of uiteindelijk wordt goedgekeurd, aan 
de keuringsinstelling een krachtens artikel 
42 vast te stellen bijdrage te betalen ten be
hoeve van het desbetreffende kweekersver
goedingenfonds (artikel 4:,,). 

(2) De bijdrage, bedoeld in het eerste 
lid, wordt niet geheven voor voortkweekings
materiaal, hetwelk door de keuringsinstelling 
als ,,origineel" of ,,elite" is erkend. 

Artikel 41. 
(1) Door de keuringsinstellingen worden 

kweekersvergoedingenfondsen gevormd, wel
ke verschillend kunnen zijn voor de onder
scheidene cultuurgewassen of groepen van 
cultuurgewassen. 

(2) De Secretaris-Generaal geeft voor
schriften omtrent de vorming van deze fond
sen, het geldelijk beheer daarvan en het toe
zicht op dat beheer van Rijkswege, alsmede 
omtrent de bestemming der gelden van deze 
fondsen. 

Artikel 42. 

(1) De in artikel 40 bedoelde bijdragen 
worden door de keuringsinstellingen vastge
steld bij een aan den Secretaris-Generaal 
voor te leggen tarief. 

(2) De Secretaris-Generaal kan het ta
rief vemietigen en zelf een tarief vaststellen. 

Artikel 43. 
De gerechtigde tot een kweekersrecht ten 

aanzien van een ras van een cultuurgewas, 
waarvoor een rassenlijst is ingesteld, heeft 
over het te velde of uiteindelijk goedgekeurd 
voortkweekingsmateriaal van dat ras, het
welk door de keuringsinstelling niet als ,,ori
gineel" of ,,elite" is erkend, recht op een 
krachtens artikel 44 vast te stellen kweekers
vergoeding uit het desbetreffende kweekers
vergoedingenfonds (artikel 41). 

Artikel 44. 

(1) De in artikel 43 bedoelde kweekers
vergoedingen worden door de keuringsinstel
lingen vastgesteld bij een tarief, hetwelk, al
vorens van kracht te zijn, de goedkeuring 
behoeft van den Secretaris-Generaal. 

(2) De Secretaris-Generaal kan zelf de 
vergoedingen vaststellen. 

( 3) Bij de beoordeeling der vergoedingen 
wint de Secretaris-Generaal het advies in 
van organisaties van kweekers, welke hij 

· daartoe aanwijst. 

Tit e l III. 
Gevolgen van plaatsing van een ras op de 

rassenlijst 
Artikel 45. 

Voortkweekingsmateriaal van een op de 
rassenlijst geplaatst ras mag slechts in het 
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men, unter dem die Sorte dort eingetragen 
ist, in den Verkehr gebracht werden. 

§ 46. 
Wer sich um die Erhaltung oder Verbesse

rung einer auf die Sortenliste gesetzten, je
doch nicht in das Zentrale Sortenregister 
eingetragenen Sorte besonders verdient 
macht oder wer sonstige wertvolle Zi.ichter
arbeit leistet, kann aus dem entsprechenden 
Zi.ichtervergi.itungsfonds gemiiss vom Gene
ralsekretiir zu erlassenden Vorschriften eine 
Beihilfe zuerkannt erhalten. 

§ 47. 
(x) 1st eine in das Zentrale Sortenre

gister eingetragene Sorte auf die Sortenliste 
gesetzt, so ist die Uebertragung des sich aus 
der Eintragung ergebenden Zi.ichterrechtes 
nur mit vorheriger schriftlicher Genehmi
gung des Generalsekretiirs zuliissig; eine die
ser Bestimmung widersprechende Uebertra
gung ist nichtig. 

(2) Die Bestimmung des Absatzes x gilt 
nicht bei einem offentlichen Verkauf, wenn 
die Versteigerungsbedingungen die Bestim
mung enthalten, dass sich nur Personen, auf 
deren Namen eine oder mehrere Sorten auf 
der entsprechenden Sortenliste gesetzt sind, 
an der Versteigerung beteiligen di.irfen. 

(3) Die G enehmigung nach Absatz x 
wird nur erteilt, wenn derjenige, an den die 
Uebertragung des Zi.ichterrechtes beabsich
tigt wird, auf Grund der Leitung und Ein
richtung seines Betriebes geni.igende Gewiihr 
fi.ir die Erhaltung der Sorte bietet. 

ABSCHNITT IV. 
Anerkennungsstellen. 

§ 48. 
(x) Der Generalsekretiir setzt Anerken

nungsstellen ein, die mit der Pri.ifung des 
Saatgutes der vom Generalsekretiir zu be
stimmenden Kulturgewiichse und den damit 
verbundenen Handlungen sowie mit der 
Ueberwachung von Betrieben, in denen sol
ches Saatgut angebaut oder bearbeitet wird, 
betraut sind. 

(2) Die Anerkennungsstellen konnen fi.ir 
bestimmte Kulturgewiichse oder Gruppen 
von Kulturgewiichsen verschieden sein; je
doch darf, vorbehal t lich von Sonderfiillen, 
fi.ir ein Kulturgewiichs oder eine Gruppe von 
Kulturgewiichsen nur eine Anerkennungs 
stelle eingesetzt werden. 

(3) D\e Anerkennungsstellen pri.ifen n ur 
Saatgut der auf die Sortenliste gesetzten 
Sorten und i.iberwachen nur B etriebe, in 
denen dieses Saatgut angebaut oder bearbei
t et wird. 

(4) Der Generalsekretiir kann, notigen
falls unter von ihm zu stellenden Bedingun
gen, Abweichungen von der B estimmung des 
Absatzes 3 gestatten. 

(5) Die Anerkennungsstellen beachten 
bei ihren im Absatz x erwiihnten Arbeiten 
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verkeer gebracht worden onder de bijzondere 
benaming, waaronder het ras op de rassen
lijst voorkomt. 

Artikel 46. 
Aan hem, die zich voor de instandhouding 

of verbetering van een op de rassenlijst ge
plaatst, doch niet in het Centraal Rassen
register ingeschreven ras op bijzondere wijze 
verdienstelijk maakt of die overigens be
langrijken kweekersarbeid verricht, kan uit 
het desbetreffende kweekersvergoedingen
fonds volgens door den Secretaris-Generaal 
te stellen regelen een belooning worden toe
gekend . 

Artikel 47. 
(x) lndien een in het Centraal Rassen

register ingeschreven ras op de rassenlijst is 
geplaatst, mag het uit die inschrijving voort
vloeiende kweekersrecht slechts worden 
overgedragen met voorafgaande schriftelij
ke goedkeuring van den Secretaris-Generaal; 
overdracht in strijd hiermede is nietig. 

(2) Het bepaalde in het eerste lid geldt 
niet voor verkoop in het openbaar, inllien 
de veilingsvoorwaarden de bepaling bevat
ten, dat aan de veiling uitsluitend mag wor
den deelgenomen door personen, te wier 
name een of meer rassen op de desbetref
fende rassenlijst zijn geplaatst. 

(3) De goedkeuring, bedoeld in het eer
ste lid, wordt slechts verleend, indien dege
ne, aan wien de overdracht van het kwee
kersrecht wordt beoogd, in verband met de 
leiding en de inrichting van zijn bedrijf vol
doende waarborgen biedt voor de instand
houding van het ras. 

HOOFDSTUK IV. 
Keurlngslnstellingen. 

Artikel 48. 
(x) De Secretaris-Generaal wijst keu

ringsinstellingen aan, welke belast zijn met 
de keuring van voortkweekingsmateriaal van 
door den Secretaris-Generaal aangewezen 
cultuurgewassen en de daarop aansluitende 
handelingen, alsmede met het toezicht op 
de bedrijven , waar zoodanig voortkweekings
materiaal wordt geteeld of bewerkt. 

(2) De keuringsinstellingen kunnen voor 
bepaalde cultuurgewassen of groepen van 
cultuurgewassen verschillend zijn, met <lien 
verstande evenwel, dat, behoudens in bij
zondere gevallen, voor een cultuurgewas of 
groep van cultuurgewassen slechts een keu
ringsinstelling kan worden aangewezen. 

(.1) De keuringsinstellingen keuren uit
sluitend voortkweekingsmateriaal van op de 
rassenlijst geplaatste rassen en houden uit
sluitend toezicht op bedrijven, waar zooda
nig voortkweekingsmateriaal wordt geteeld 
of bewerkt. 

(4) De Secretaris-G eneraal kan, zoo 
noodig onder door hem ·te stellen voorwaar
den, afwijking van het bepaalde in het derde 
lid toestaan. 

(s) De keuringsinstellingen verrichten 
de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden 
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die vou ihnen festzusetzenden Priifungsord
nungen, die zu ihrer Rechtsgiiltigkeit der 
Genehmigung des Generalsekretars bediir
fen. 

(6) Die Anerkennungsstelien sind be
fugt, in ihren Priifungsordnungen Anforde
rungen festzusetzen, denen das·von ihnen zu 
priifende Saatgut und die von ihnen iiber
wachten Betriebe geniigen mtissen. 

( 7) Sie sind befugt, Bescheinigurtgen, 
Verschliisse und Plomben, Marken und Zei
chen auszufertigen, deren Form und Inhalt 
der Generaldirektor festsetzt . 

. § 49. 
(1) Zur Einsetzung gemass § 48 k,ommen 

nur rechtsfahige Einrichtungen in Betracht, 
die sich mit der Fi:irderung der Bodenkultur 
oder der Zucht von Saatgut befassen. 

(::i) Sie mtissen 
x) ihre Tatigkeit ausiiben, ohne <lass die 

Erzielung von Gewinn bezweckt wird; 
2) <lurch ihre Organisation eine sachver-· 

standige Erfiillnng ihrer Aufgaben hinrei
chend gewahrleisten; 

3) weiteren vom Generalsekretar zu stel
lenden Bedingungen geniigen. 

(3) Die Einsetzung einer Anerkennungs 
stelle kann jederzeit voriibergehend oder 
endgtiltig aufgehoben werden, wenn sie den 
Anforderungen n icht mehr entspricht. Der 
Generalsekretar trifft in diesem Falle die 
erforderlichen Massnahmen. 

§ 50. 
(x) D er G eneralsekretar erlasst Vor

schriften iiber den Aufbau und die Befug
nisse der Anerkennungsstellen sowie iiber die 
Berufung gegen Entscheidungen dieser Stel
len und die Berechnung und die Eintreibung 
der Kosten der Berufung. 

(2) Die staatliche ufsicht iiber die ein
gesetzten Anerkennungstellen wird vom Ge
neraldirektor oder in <lessen Namen ausge
tibt. 

§ SI. 

(x) Die Kosten fiir die im § 48, Absatz 
x, erwahnten Arbeiten sind den Beteiligten 
nach von den Anerkennungsstellen festzu
setzenden Tarifen zu berechnen . 

(2) Diese Tarife konnen fiir die ver
schiedenen Kulturgewachse oder Gruppen 
von Kulturgewachsen und fiir die verschie
denen Priifungsbezirke verschieden sein; sie 
sind nach der Festsetzung dem Generalsekre
tar vorzulegen. 

( 3) Der Generalsekretar kann die Tarife 
ausser Kraft setzen und selbst Tarife fest
setzen. 

ABSCHNITT V. 
Strafbestlmmuugen. 

§ 52. 
(x) Mit Haft bis zu drei Monaten oder 

Geldstrafe bis zu fiinfhundert Gulden wird 
bestraft, 

met inachtneming van de door haar vast te 
stellen keuringsreglemertten, welke, alvorens 
van kracht te zijn, de goedkeuring behoeven 
van den Secretaris-Generaal. 

(6) De keuringsinstellingen zijn bevoegd 
in haar keuringsreglementen eischen vast te 
stellen, waaraan het door haar te keuren 
voortkweekingsmateriaal en de onder haar 
toezicht staande bedrijven moeten voldoen. 

( 7) Zij zijn bevoegd certificaten, slui
tingen en plombes, merken en teekenen af 
te geven, waarvan vorm en inhoud door den 
Directeur-Generaal warden vastgesteld. 

Artikel 49. 
(x) Voor aanwijzing ingevolge artikel 48 

komen uitsluitend in aanmerking rechtsper
soonlijkheid bezittende instellingen, welke 
betrokken zijn bij de bevordering van de bo
demcultuur of van de teelt van voortkwee
kingsmateriaal. 

(2) Zij moeten: 
x) werkzaam zijn zonder het oogmerk 

om winst te behalen; 
2) in haar organisatie voldoende waar

borgen bieden voor een deskundige vervul
ling van haar taak ; 

3) voldoen aan de verder door den Secre
taris-Generaal te stellen voorwaarden. 

(3) D e aanwijzing van een keuringsin
stelling kan te allen tijde door den Secreta
ris-Generaal warden geschorst of ingetrok
ken, wanneer zij niet meer aan de eischen 
voldoet. De Secretaris-Generaal treft in zoo
danig geval de noodige voorzieningen. 

Artikel 50. 
(1) De Secretaris-Generaal geeft voor

schriften betreffende de inrichting en de be
voegdheden der keuringsinstellingen, alsmede 
omtrent het beroep van beslissingen dier in
stellingen en de berekening en het verhaal 
van de kosten van het beroep. 

(2) Het toezicht van Rijkswege op de 
aangewezen keuringsinstellingen wordt uit
geoefend door of namens den Directeur-Ge
neraal. 

Artikel 51. 
(x) De kosten v an de in het eerste lid 

van artikel 48 bedoelde werkzaamheden 
warden aan de belanghebbenden in rekening 
gebracht volgens door de keuringsinsteUin
gen vast te stellen tarieven. 

(2) Deze tarieven kunnen verschillend 
zijn voor de onderscheidene cultuurgewassen 
of groepen van cultuurgewassen en voor de 
onderscheidene keuringsgebieden. Zij moeten 
na vaststelling aan den Secretaris-Generaal 
warden voorgelegd. 

(3) D e Secretaris-Generaal kan tarieven 
vernietigen en zelf tarieven vaststellen. 

HOOFDS'l'Ul{ V. 
Strafbepallngen. 

Artikel 52. 
(x) Met hechtenis van ten hoogste drie 

maanden of geldboete van ten hoogste vijf
honderd gulden wordt gestraft: 
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1) wer eines der im § 7 erwahnten aus
schliesslichen Rechte verletzt; 

2) wer den Bestimmungen der §§ 8, 35, 
38, 39 oder 45 zuwiderhandelt; 

3) wer einer auf Grund dieser Verord
nung erlassenen Vorschrift zuwiderhandelt, 
soweit dies ausdriicklich als strafbare Hand
lung im Sinne dieses Paragraphen bezeich
net wird. 

(2) Die nach Absatz 1 strafbaren Hand
lungen sind Uebertretungen ( overtredingen). 

§ 53. 
(1) Mit Gefangnis bis zu drei Monaten 

oder Geldstrafe bis zu eintausendfiinfhun
dert Gulden wird bestraft, 

1) wer vorsatzlich eines der im § 7 er
wahnten ausschliesslichen Rechte verletzt; 

2) wer vorsatzlich den Bestimmungen 
der §§ 8, 35, 38, 39 oder 45 zuwiderhandelt. 

(2) 
lungen 

Die nach Absatz r strafbaren Hand
sind Verbrechen ( misdrijven). 

§ 54. 
(1) Im Falle einer Verurteilung wegen 

einer der in den §§ 52 und 53 mit Strafe be
drohten Handlungen kann der Richter die 
Veroffentlichung seines Urteils anordnen. 

(2) Falls eine nach § 53 strafbare Hand
lung vor Ablauf von fi.inf J ahren seit der 
rechtskraftigen Verurteilung des Taters we
gen einer gleichartigen Handlung begangen 
wurde, werden die Hochststrafen des § 53 
verdoppelt. 

§ 55. 
Wird eine der nach den §§ 52 und 53 straf

baren Handlungen im Rahmen des Betriebes 
einer juristischen Person veriibt, so wird be
straft, wer den Auftrag zu der strafbaren 
Handlung oder der strafbaren Unterlassung 
erteilt hat oder dabei die tatsachliche Lei
tung hatte. 

§ 56. 
(1) Mit der Fahndung nach den in die

ser Verordnung mit Strafe bedrohten Hand
lungen sind ausser den Personen, die im Ar
tikel 141 der Strafprozessordnung (W.etboek 
van Stralvordering) bezeichnet sind, beauf
tragt: 

1) die Beamten der Staats- und Ge
meindepolizei; 

2) die Beamten der Zollverwaltung; 

3) Personen, die der Generalsekretar 
ctazu bestimmt hat. 

(2) Der Generalsekretar erteilt den nach 
Absatz 1, Ziffer 3, bestimmten Beamten eine 
Dienstanweisung und erlasst Bestimmungen 
iiber die Art und Weise ihrer Vereidigung. 

§ 57. 
(1) Die nach § 56 zur Fahndung befug

ten Personen sind jederzeit berechtigt, alle 
Gegenstande, die zur Erforschung der Wahr
heit dienen konnen, zu beschlagnahmen und 

1) hij die inbreuk maakt op een der in 
artikel 7 vermelde uitsluitende rechten; 

2) hij die in strijd handelt met het be
paalde in de artikelen 8, 35, 38, 39 of 45: 

3) hij die in strijd handelt met een krach
tens dit besluit vastgesteld voorschrift, voor 
zoover uitdrukkelijk als strafbaar feit in den 
zin van dit artikel aangeduid. 

(2) De in het eerste lid strafbaar gestel
de feiten worden beschouwd als overtredin-
gen. 

Artikel 53 . 
(1) Met gevangenisstraf van ten hoogste 

drie maanden of geldboete van ten hoogste 
vijftienhonderd gulden wordt gestraft: 

1) hij die opzettelijk inbreuk maakt op 
een der in artikel 7 vermelde uitsluitende 
rechten; 

2) hij die opzettelijk in strijd handelt 
met het bepaalde in de artikelen 8, 35, 38, 39 
of 45. 

(2) De in het eerste lid strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als misdrijven. 

Artikel 54. 
(1) Bij veroordeeling wegens een der fei

ten, strafbaar gesteld in de artikelen 52 en 
53, kan de rechter de openbaarmaking van 
zijn uitspraak gelasten. 

(2) Indien tijdens het plegen van een der 
feiten, strafbaar gesteld in artikel 53, nog 
geen vijf jaren zijn verloopen sedert een vroe
gere veroordeeling van den schuldige wegens 
een dezer feiten onherroepelijk is geworden, 
worden de in artikel 53 genoemde maxima 
verdubbeld. 

Artikel 55. 
Indien een der feiten, strafbaar gesteld in 

de artikelen 52 en 53, wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of 
die de feitelijke leiding had bij het verboden 
handelen of nalaten. 

Artikel 56. 

(1) Met het opsporen van de bij dit be
sluit strafbaar gestelde feiten zijn belast, be
halve de ambtenaren, bedoeld bij artikel 141 

van het Wetboek van Strafvordering: 

1) de ambtenaren van Rijks- en gemeen
tepolitie; 

2) de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen; 

3) zij die de Secretaris-Generaal daar
toe heeft aangewezen. 

(2) De Secretaris-Generaal geeft voor 
de krachtens het bepaalde in het eerste lid, 
onder 3, aangewezen ambtenaren een instruc
tie en stelt regelen vast betreffende de wijze 
van hun beeediging. 

Artikel 57. 
(1) De volgens artikel 56 tot opsporing 

bevoegde ambtenaren zijn te allen tijde be
voegd om in beslag te nemen, zoomede ter 
inbeslagneming de uitlevering te vorderen 
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zwecks Beschlagnahme die Auslieferung die
ser Gegenstiinde zu fordem. 

(2) Sie konnen jederzeit die Einsicht
nahme in alle Unterlagen, die sich auf solche 
Gegenstande beziehen, verlangen. 

(3) Bei ihrer Untersuchung konnen sie 
die Oeffnung der Verpackung der Gi.iter ver-
1angen. 

(4) Sie sind befugt, jeden Ort - ein
schliesslich geschlossener Raume, Hofe und 
Wohnungen - zu betreten, soweit sie dies 
fi.ir die ordnungsgemasse Erflillung ihrer 
Aufgabe fi.ir notwendig halten, Wird ihnen 
der Zutritt verweigert, so verschaffen sie 
sich ihn notigenfalls unter Zwang ( met be
hulp van den sterken arm). 

(s) Wohnungen di.irfen sie gegen den 
Willen des Bewohners nur betreten in Be
gleitung eines Polizeikommissars oder des 
Bi.irgermeisters der Gemeinde oder versehen 
mit einem schriftlichen Auftrag des Gene
ralstaatsanwalts am Oberlandesgericht ( pro
cureur-generaal bij het Gerechtshof) oder 
<les Staatsanwalts ( off icier van ]ustitie) oder 
mit einem besonderen schriftlichen Auftrag 
<les Polizeikommissars oder, falls in der Ge
meinde kein Polizeikommissar seinen Sitz 
hat, des Bi.irgermeisters. Ueber das Betreten 
nehmen sie innerhalb von achtundvierzig 
Stunden eine Niederschrift auf. Darin muss 
der Zeitpunkt des Betretens und der damit 
beabsichtigte Zweck angegeben werden. Die 
Fahndungsbeamten sind berechtigt, sich von 
bestimmten, von ihnen zu bezeichnenden 
Personen begleit-::n zu !assen. In diesem Fal
le ist dies in die N iederschrift aufzunehmen. 

(6) Personen, die nach ihrem Stand, 
nach ihrem Beruf oder auf Grund ihres Am
tes zur Geheimhaltung verpflichtet sind, 
konnen die Einsichtnahme in Unterlagen 
und die Auslieferung von Gegenstanden, auf 
die sich ihre Pflicht zur Geheimhaltung er
streckt, verweigern. Diese Unterlagen und 
Gegenstande konnen nur mit ihrer Zustim
mung beschlagnahmt werden. Wird bei der
artigen Personen eine Haussuchung vorge
nommen, so darf sie nur soweit durchge
fi.ihrt werden, als sie ohne Verletzung des 
Standes-, Berufs - oder Amtsgeheimnisses 
moglich ist, es sei denn, dass die betreffende 
Person ihre Zustimmung erteilt . 

ABSCHNITT VI. 

Uebergangs-, Durchfiihrungs- und Scbluss
bestlmmungen. 

§ s8. 
(1) Abweichend von den Bestimmungen 

des § 3 konnen erstmalig landwirtschaftliche 
Sorten in das Zentrale Sortenregister einge
tragen werden, von denen der Zi.ichter oder 
sein Rechtsnachfolger bekannt ist und die 
im Augenblick der Einrichtung der ent
sprechenden Abteilung jenes Registers auf 
der zuletzt herausgegebenen ,,Beschrijvende 
Rassenlijst van het lnstituut voor Planten
veredeling, verbonden aan de Landbouw
hoogeschool te Wageningen" stehen oder bei 
diesem lnstitut in Pri.ifung sind. 

(2) Die Eintragung erfolgt auf den Na-
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van alle voorwerpen, welke tot ontdekking 
der waarheid kurtnen dienen. 

(2) Zij kunnen te allen tijde inzage vor
deren van alle bescheiden, welke op zooda
nige voorwerpen betrekking hebben. 

(3) Bij hun onderzoek kunnen zij vor
deren, dat de verpakking der goederen wor
de geopend. 

(4) Zij zijn bevoegd elke plaats, daar
onder begrepen besloten lokalen, erven en 
woningen, binnen te treden, voor zoover zij 
dit voor een goede vervulling van hun taak 
noodig oordeelen. Indien hun de toegang 
wordt geweigerd, verschaffen zij zich dien 
zoo noodig met behulp van den sterken arm. 

(s) In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politic of den bur
gemeester van de gemeente, dan wel voor
zien van een algemeenen of bijzonderen 
schriftelijken last van den procureur-gene
raal bij het Gerechtshof of van den officier 
van justitie of van een bijzonderen schrif
telijken last van den commissaris van poli
tie of in gemeenten, waar geen commissaris 
is, van den burgemeester. Van dit binnen
treden wordt binnen tweemaal vier en twin
tig uren proces-verbaal opgemaakt. Daarin 
wordt mede van het tijdstip van het binnen
treden en van bet daarmede beoogde doe! 
melding gemaakt. De opsporingsambtenaren 
zijn bevoegd zich van bepaalde door hen aan 
te wijzen personen te doen vergezellen. In 
dat geval wordt hiervan in' het proces-ver
baal melding gemaakt. 

(6) Personen, die uit hoofde van hun 
stand, hun beroep of hun ambt tot geheim
houding verplicht zijn, kunnen de inzage 
van bescheiden en de uitlevering van voor
werpen weigeren tot welke hun plicht tot ge
heimhouding .zich uitstrekt. Deze bescheiden 
en voorwerpen kunnen slechts met hun toe
stemming in beslag genomen worden. Ge
schiedt bij zoodanige personen huiszoeking, 
dan vindt zij, tenzij met hun toestemming, 
alleen plaats voor zoover zij zonder schen
ding van het stands-, beroeps- of ambtsge
heim kan geschieden. 

HOOFDSTUK VI. 

Overgangs-, ultvoerlngs- en slotbepallngen. 

Artikel .58. 
(1) In afwijking van het bepaalde in ar

tikel 3 kunnen voor de eerste maal in het 
Centraal Rassenregister worden ingeschre
ven de landbouwrassen, waarvan de kweeker 
of diens rechtverkrijgenden bekend zijn en 
welke op het oogenblik van de instelling van 
de desbetreffende afdeeling van dat register 
voorkomen op de laatstuitgegeven Beschrij
vende Rassenlijst van het Instituut voor 
Plantenveredeling, verbonden aan de Land
bouwhoogeschool te Wageningen, of bij dat 
instituut in beproeving• zijn. 

(2) De inschrijving heeft plaats ten na-
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Rassenlijst" als Zi.ichter genannt wird, oder 
seiner Rechtsnachfolger. 

§ 59. 
(1) Dern Generalsekretiir obliegt die 

Durchfi.ihrung dieser Verordnung. 
(2) Er erliisst die erforderlichen Durch

fi.ihrungsvorschriften. 

§ "60. 
(1) Diese Verordnung tritt an einern 

vorn Generalsekretiir zu bestirnrnenden Zeit
punkt in Kraft. 

(2) Sie wird als ,,Pflanzenzlichter- und 
Saatgutverordnung 1g41" zitiert. 

D en Haag, am 5. Januar 1942. 
Der G.-S. im Min. fiir Landwirtschaft 

und Fischerei, 
H. M . HIRSCHFELD. 

Der G.-S. im Min. fiir Justiz, 
SCHRIEKE. 

13. Dezember 1941. ZWEITE VERORD
NUNG des Generalsekretiirs irn Minis
teriurn fi.ir Soziale Angelegenheiten i.iber 
die vorliiufige Regelung gewisser Lei
stungsanspri.iche auf dern Gebiete der 
R entenversicherung. (Verordnungsblatt, 
Sti.ick 2.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gerniiss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskornrnissars 
fi.ir die besetzten niederliindischen Gebiete 
wird verordnet : 

§ I. 

Die Bestirnrnungen des § 1 und des § 3, 
Absiitze 1 und 3, der Verordnung Nr. 61/ 
1941 ilber die vorliiufige Regelung gewisser 
Leistungsanspri.iche auf dern Gebiete der 
Rentenversicherung gelten auch fi.ir nieder
liindische Arbeiter und Angestellte, die irn 
D eutschen Reich bei Unternehrnem oder 
Untemehrnungen beschiiftigt sind, die in den 
Niederlanden ihren Wohnsitz oder Sitz ha
ben und irn Deutschen Reich Arbeitsauf
triige ausfi.ihren (sog. Firrneneinsatz), auch 
wenn sie nicht auf Grund amtlicher Einzel
verrnittlung im Deutschen Reich beschiiftigt 
sind. ·' 

§ 2. 

Die Bestirnmungen des Artikels 5 des In
validitiitsgesetzes (lnvaliditeitswet) finden 
au£ die irn § 1 genannten Arbeiter und An
gestellten keine Anwendung. 

§ 3. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage ih

rer Verki.indung in Kraft. 
(2) Soweit vor diesem Zeitpunkt fi.ir im 

§ 1 genannte Arbeiter und Angestellte wiih
rend ihrer Beschiiftigung im D eutschen 
R eich Beitriige auch zur niederliindischen 
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me van dengene, die in de Beschrijvende 
Rassenlijst als kweeker staat aangegeven · of 
<liens rechtsverkrijgenden. · 

Artikel 59. 
(1) De Secretaris-Generaal is belast met 

de uitvoering van dit besluit. 
(2) Hij geeft de noodige uitvoeringsvoor

schriften. 

Artikel 60. 
(1) Dit besluit treedt in werking op een 

door den Secretaris-Generaal te bepalen tijd
stip. 

(2) Het wordt aangehaald als ,,Kwee
kersbesluit 1941". 

's-Gravenhage, 5 Januari 1942. 
De S.-G. van het Dep. van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van ]ustitie, 
SCHRIEKE. 

13 December 1941. TWEEDE BESLUIT 
van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken betref
fende een voorloopige regeling van be
paalde aanspraken op uitkeering ter zake 
van renteverzekering. (Verordeningen
blad, Stuk 2). 

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

Artikel 1: 
D e bepalingen van artikel 1 en van het 

eerste en het derde lid van artikel 3 van het 
Besluit No. 61 /1941 betreffende een voorloo
pige regeling van bepaalde aanspraken op 
uitkeering ter zake van renteverzekering, 
zijn ook van toepassing ten aanzien van N e
derlandsche werknemers, die in het Duitsche 
Rijk werkzaam zijn in dienst van werkgevers 
of ondememingen, welke in N ederland hun 
woonplaats, onderscheidenlijk haar zetel 
hebben en in het Duitsche Rijk werkopdrach 
ten uitvoeren · (zoogenaamde ,,Firmenein
satz"), ook indien zij niet op grond van amb
telijke arbeidsbemiddeling van individueele 
werknemers in het Duitsche Rijk werkzaam 
zijn. 

Artikel 2 . 

Het bepaalde bij artikel 5 der Invalidi
teitswet is niet van toepassing ten aanzien 
van de in artikel I bedoelde werknemers. 

Artikel 3. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Voor zoover v66r dien dag voor de in 

artikel 1 bedoelde werknemers gedurende 
hun werkzaarnheid in het Duitsche Rijk p re
mien voor de bij de Invaliditeitswet gere-
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gesetzlichen Invalidenversicherung geleistet 
worden sind, werden sie auf Antrag zuri.ick
gezahlt. 

Den Haag, am 13. Dezember 1941. 

Der G.-S. im Min. fur Soziale Angele
genheiten (mit der Wahrnehmung der 
Geschafte beauftragt), 

R. A. VERWEY. 

z6. Januar z942. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fiir die besetzten nie
derlandischen Gebiete i.iber die Straf
barkeit des Betretens militarischer Si
cherungsbereiche. (Verordnungsblat,t, 
Stuck 3.) 

Auf Grund des § s des Erlasses des Fuh
rers i.iber Ausi.ibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich : 

§ I. 

(1) Wer unbefugt die Grenze eines 
<lurch Abzaumung oder Verbotstafel als sol
chen kenntlich gemachten flir den offent
lichen Verkehr gesperrten, militarischen Si
cherungsbereichs oder eine sonstige als solche 
kenntlich gemachte militarische Sperrlinie 
i.iberschreitet, wird mit Gefangnis und mit 
Geldstrafe bis zu zehntausend Gulden oder 
mit einer dieser Strafen bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Wird die Tat fahrlassig begangen, 
so ist auf Haft und auf Geldstrafe bis zu 
tausend Gulden oder auf eine dieser Strafen 
zu erkennen. 

(4) Die nach den Absatzen 1 bis 3 straf
baren Handlungen sind Straftaten im Sinne 
des § 1, Ziffer 1, der Verordnung Nr. 12/ 
1940 i.iber die \Vehrmachtgerichtsbarkei t . 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ki.indung in Kraft. 

D en Haag, am 16. Januar 1942. 

Der Reichskommissar fiir di-e besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

z5. Dezember z94r. VERORDNUNG der 
G eneralsekret3.re in de n Ministerie n fiir 
Finanzen , fur J ustiz und des lnnem 
i.iber R echtsschutz und Rechtshilfe in 
Steuersachen im Verkehr mit demDeut
schen Reich einschliesslich des Protek
torats Bohmen und Mahren. (Verord
nungsblatt, Sti.ick 3.) 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
,940 und gemiiss den §§ 2 und 3 der Verord-
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gelde verplichte verzekering zijn betaald, 
worden die premien op verzoek terugbetaald. 

's-Gravenhage, 13 December 1941. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

R. A. VERWEY. 

z6 Januari z942. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de 
strafbaarheid van het betreden van mi
litair beveiligingsgebied. (Verordenin
blad, Stuk 3). 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 

(1) Hij die zonder daartoe bevoegd te 
zijn de grenzen van een door omheining of 
verbodsbord kenbaar gemaakt, voor het 
openbaar verkeer afgesloten militair bevei
ligingsgebied of eenige andere als zoodanig 
kenbaar gemaakte militaire afsluitingslijn 
overschrijdt, wordt met gevangenisstraf van 
ten hoogste vijf jaren en met geldboete van 
ten hoogste tien duizend gulden of met een 
dezer straffen gestraft. 

(2) Poging tot het plegen van het straf
bare feit is strafbaar. 

(3) Indien het strafbare feit aan schuld 
te wijten is, vindt veroordeeling plaats tot 
hechtenis van ten hoogste zes weken en tot 
geldboete van ten hoogste duizend gulden of 
tot een dezer straffen. 

(4) De krachtens lid 1 tot en met 3 straf
bare handelingen zijn strafbare feiten in den 
zin van § 1, ender 1, der Verordening No. 
12/ 1940 betreffende de bevoegdheid van den 
(Duitschen) Krijgsraad. 

Artikel 2. 

D eze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 16 Januari 1942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

z5 Dec. z941. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de D epartementen 
van Financien, van Justitie en van Bin
nenlandsche Zaken over rechtsbescher
ming en bijstand in de rechtsuitoefening 
in belastingzaken in het verkeer met het 
Duitsche Rijk, met inbegrip van het 
Protectoraat Bohemen en Moravie. 
(Verordeningenblad, Stuk 3.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23f 
,940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 



nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars fur 
die besetzten niederliindischen Gebiete wird 
verordnet: 

ABSCHNITT I. 
Begriflsbestimmung. 

§ 1. 

(1) Als Steuem im Sinne dieser Verord
nung gelten alle Steuem, soweit sie 

im Deutschen Reich fur das Reich, die Lan
der oder die Gemeinden (Gemeindeverban
de), 
im Protektorat Bohmen >Jnd Mahren fur den 
Staat, die Lander, die IJezirke oder die Ge
meinden, 
in den Niederlanden fur den Staat, die Pro
vinzen oder die Gemeinden 
erhoben werden, mit Einschluss der Um
satzsteuem, sowie Beitriige, die als Zu
schliige zu den vorstehenden Steuem fur 
Rechnung anderer offentlichrechtlicher Kor
perschaften erhoben werden; ausgenommen 
sind jedoch Zelle und Verbrauchsteuem. 

(2) Zu den Steuem (Absatz 1) gehoren 
alle Nebenleistungen, insbesondere Stun
dungs- und Verzugszinsen (Seumniszuschlii
ge), Kosten des Ermittlungs- und Festset
zungsverfahrens sowie Mahn- und Zwangs
vollstreckungskosten. 

ABSCHNITT II. 
Rechtsschutz in Steuersachen. 

§ 2, 

(1) Angehorige des Deutschen Reichs 
und Protektoratsangehorige geniessen im Ge
biet der Niederlande in Steuersachen die 
gleiche Behandlung, insbesondere den glei
chen Schutz vor den Finanzbehorden, Fi
nanz- und anderen Gerichten wie die eigenen 
Landesangehorigen. 

(2) Juristische Personen einschliesslich 
der Gesellschaften sowie Personenvereini
gungen, Anstalten, Stiftungen und sonstige 
Zweckvermogen, die keine eigene Rechts
personlichkeit besitzen, aber als solche der 
Besteuerung unterliegen, geniessen, sofem 
sie im Gebiet des Deutschen Reichs ein
schliesslich des Protektorats Bohmen und 
Mahren ihren Sitz haben und nach <lessen 
Gesetzen rechtlich bestehen, im Gebiet der 
Niederlande die gleiche steuerliche Behand
lung (Absatz 1) wie die entsprechenden 
eigenen Steuerpflichtigen. 

ABSCHNITT III. 
Rechtshi//e in Steuersachen. 

§ 3. 
Die Finanzbehorden, Finanz. und ande

ren Gerichte der Niederlande leisten in al
ien Steuersachen sowohl bei der Ermittlung 
und Festsetzung von Steuem und Sicherhei
ten als auch im Rechtsmittelverfahren, im 
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3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I. 
Begripsbepalingen. 

Artikel 1. 

(1) Als belastingen in den zin van dit 
besluit worden aangemerkt alle belastingen, 
voor zoover zij worden geheven: 

in het Duitsche Rijk : voor het Rijk , de 
landen (Lander) of de gemeenten, resp. 
,,Gemeindeverbande"; 
in het Protectoraat Bohemen en Moravie: 
voor den Staat, de landen (Lander), de dis
tricten (Bezirke) of de gemeenten; 
in Nederland : voor den Staat, de provincien 
of de gemeenten, 
met inbegrip van omzetbelastingen, alsmede 
bijdragen, welke in den vorm van opcenten 
op de vorenbedoelde belastingen worden ge
heven voor rekening van andere publiek
rechtelijke lichamen. lnvoerrechten en ver
bruiksbelastingen zijn evenwel uitgezonderd. 

(2) Tot de belastingen (lid 1) behooren 
.ille bijkomende praestaties, in het bijzonder 
rente wegens uitstel van betaling of wegens 
te late betaling, kosten van de procedure 
betreffende de regeling en de vaststelling 
van het belastingbedrag, alsmede kosten 
van vervolging. 

HOOFDS fUK II. 
Rechtsbescherming in belastingzaken. 

Artikel 2. 

(1) Onderdanen van het Duitsche Rijk 
en onderdanen van het Protectoraat Bohe
men en Moravie genieten binnen het grond
gebied van Nederland in belastingzaken de
zelfde behandeling als de eigen onderdanen, 
in het bijzonder dezelfde bescherming voor 
de belastingautoriteiten, fiscale en andere 
gerechten. 

(2) Rechtspersonen, daaronder begre
pen vennootschappen, alsmede vereenigin
gen van personen, instellingen, stichtingen 
en andere doelvermogens, welke geen 
rechtspersoonlij kheid bezitten, doch als zoo
danig aan eenige belastingheffing onderwor
pen zijn, genieten, indien zij gevestigd zijn 
binnen het grondgebied van het Duitsche 
Rijk, met inbegrip van het Protectoraat Bo
hemen en Moravie, en volgens de wetgeving 
daar te lande cechtens bestaan, binnen het 
grondgebied van Nederland dezelfde behan
deling op het stuk der belastingen (lid 1) 
als de daarmede overeenkomende eigen be
lastingplichtigen. 

HOOFDSTUK Ill. 
Bijstand in de rechtsuitoelening in be

Jastingzaken. 
Artikel .3. 

De Nederlandsche belastingautoriteiten, 
fiscale en andere gerechten verleenen aan de 
daarmede overeenkomende autoriteiten van 
het Duitsche Rijk, met inbegrip van het Pro
tectoraat Bohemen en Moravie, administra-
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Verwaltungsstrafverfahren und in der Bei
treibung den entsprechenden Behorden des 
Deutschen Reichs einschliesslich des Protek
torats Bohmen und Miihren Amts- und 
Rechtshilfe. 

§ 4· 
(r) Die Erledigung von Amts- und 

Rechtshilfeersuchen mit Einschluss der Zu
stellung von Schriftstiicken hat in unmittel
barem Geschaftsverkehr der Finanzbehor
den zu erfolgen. 

(2) Fiir die Uebermittlung und Entge
gennahme von Amts- und R echtshilfeer
suchen sind die ,,Directeuren der directe be
lastingen, invoerrechten en accijnzen" und 
die ,,Directeuren van 's Rijks belastingen" 
zustandig. 

(3) Ist die ersuchte Finanzbehorde ort
lich unzustandig, so hat sie das Ersuchen an 
die zustiindige Behorde von Amts wegen ab
zugeben und die ersuchende Behorde hier
von unverziiglich zu benachrichtigen. 

§ 5. 

(r) Die Ersuchungsschreiben und die 
ihnen beigefiigten Anlagen werden in deut
scher Sprache abgefasst; sie konnen auch in 
niederlandischer S prache abgefasst werden, 
wenn eine Uebersetzung in die deutsche 
Sprache beigefiigt wird. Ersuchungsschrei
ben der Behorden des Deutschen Reichs ein
schliesslich des Protektorats B ohmen und 
Miihren ist zu entsprechen, wenn sie und 
ihre Anlagen in deutscher Sprache abgefasst 
sind. 

(2) In dem Ersuchungsschreiben sind 
die ersuchende Behorde, der Name und Be
ruf (Stand) der Beteiligten sowie, im Falle 
der Zustellung, die Anschrift des Empfan
gers und die Art des zuzustellenden Schrift
stiicks anzugeben. 

§ 6. 

(r) Fiir die Zustellung hat die zustiin
dige ersuchte Behorde Sorge zu tragen. Diese 
Behorde kann sich, abgesehen von den im 
Absatz 2 vorgesehenen Fallen, darauf be
schranken, die Zustellung durch Uebergabe 
des Schriftstiicks an den Empfanger zu be
wirken, sofern er zur Annahme bereit ist. 

(2) Auf Wunsch der ersuchenden Be
horde ist das Schriftstiick in der Form zu
zustellen, die nach dem im Gebiet der er
suchten Behorde geltenden Recht fiir die 
Bewirkung gleichartiger Zustellungen vor
geschrieben ist. 

§ 7. 

Die Zustellung wird entweder durch ein 
mit Datum versehenes und beglaubigtes 
Empfangsbekenntnis des Empfangers oder 
durch ein Zeugnis der ersuchten Behorde, 
aus dem sich die Tatsache, die Form und 
die Zeit der Zustellung ergeben, nachgewie
sen. 
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tieve hulp en bijstand in de rechtsuitoefe
ning in alle belastingaangelegenheden, zoo
wel bij de regeling en de vaststelling van be
lastingen en zekerheidsstellingen als bij de 
toepassing van rechtsmiddelen, van het ad
ministratief strafrecht en bij de invordering. 

Artikel 4. 
(r) De afdoening van verzoeken om ad

ministratieve hulp en bijstand in de rechts
uitoefening, met inbegrip van verzoeken tot 
beteekening van schriftelijke stukken, vindt 
plaats door middel van rechtstreeksche 
briefwisseling tusschen de belastingautori
teiten. 

(2) Tot het toezenden en het in ont
vangst nemen van verzoeken om administra
tieve hulp en bijstand in de rechtsuitoefe
ning zijn bevoegd de directeuren der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen en 
de directeuren vau 's Rijks belastingen. 

(3) Indien de aangezochte autoriteit 
plaatselijk onbevoegd is, dient zij het ver
zoek aan de bevoegde autoriteit ambtshalve 
door te geven en de verzoekende autoriteit 
hiervan onverwijld kennis te geven. 

Artikel 5. 

(r) Het schriftelijk verzoek en de bij
lagen daarvan worden in de Duitsche taal 
gesteld; zij kunnen in de Nederlandsche taal 
worden gesteld, indien een vertaling in de 
Duitsche taal wordt bijgevoegd. Aan schrif
telijke verzoeken van de autoriteiten van het 
Duitsche Rijk, met inbegrip van het Protec
toraat Bohemen en Moravie, wordt gevolg 
gegeven, indien zij en de bijlagen in de Duit
sche taal zijn gesteld. 

(2) In het schriftelijk verzoek moet wor
den vermeld de verzoekende autoriteit, de 
naam en het beroep van den belanghebben
de, alsmede, in geval van beteekening, het 
adres van den belanghebbende en de aard 
van het te beteekenen geschrift. 

Artikel 6. 

(r) De bevoegde aangezochte autoriteit 
dient voor de beteekening te zorgen. Deze 
autoriteit kan, behoudens de in lid 2 bedoel
de gevallen, volstaan met de beteekening te 
doen plaats vinden door uitreiking van het 
geschrift aan den belanghebbende, indien 
deze tot het in ontvangst nemen genegen is. 

(2) Op verlangen van de verzoekende 
autoriteit moet het geschrift worden betee
kend in den vorm, welke voorgeschreven is 
door het recht, hetwelk op het grondgebied 
van de aangezochte autoriteit van kracht is. 

Artikel 7. 

Dat beteekening heefl: plaats gevonden 
wordt aangetoond of door een van dagtee
kening voorzien en gelegaliseerd ontvangbe
wijs of door een verklaring van de aange
zochte autoriteit, waaruit blijkt van het feit 
der beteekening, van den vorm, waarin en 
van het tijdstip, waarop zij heeft plaats ge
vonden. 



§ 8. 

(1) Die Behi:irde, an die das Ersuchen 
gerichtet wird, hat ihm zu entsprechen und 
dabei dieselben Zwangsmittel anzuwenden 
wie bei der Erledigung eines Ersuchens 
einer anderen Behi:irde des Gebiets, in dem 
die ersuchte Behi:irde liegt. Auch die Formen 
der Erledigung richten sich nach dem Recht, 
das im Gebiet der ersuchten Behi:irde gilt, 
doch ist auf Antrag der ersuchenden Behi:ir
de nach einer bes:mderen Form zu verfahren, 
sofem diese dem fiir die ersuchte Behi:irde 
massgebenden Recht nicht zuwiderlauft. 

(2) D ie Anwendung eines im Gebiet der 
ersuchten Behorde zulassigen Zwangsmit
tels ist ausgeschlossen, soweit die ersuchen
de Behi:irde im Fall eines entsprechenden 
Ersuchens nicht in der Lage ware, ein gleich
artiges Zwangsmittel anzuwenden. 
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(3) Die ersuchende Behi:irde ist auf ihr ~ 
Verlangen von der Zeit und dem Ort der auf 
das Ersuchen vorzunehmenden Handlung zu 
benachrichtigen. Die Beteiligten sind be
rechtigt, sich bei der Handlung nach den 
allgemeinen im Gebiet der ersuchten Behi:ir
de geltenden Vorschriften vertreten zu !as
sen oder ihr beizuwohnen. 

§ 9. 
Filr die Erledigung von Amts- und Rechts 

hilfeersuchen mit Einschluss der Zustellung 
von Schriftstilcken werden keinerlei Gebilh
ren oder Ersatz filr Auslagen erhoben; aus
genommen sind die an Auskunftspersonen 
oder Sachverstandige gezahlten Entschadi
gungen. 

§ IO. 

Auf die Rechtshilfe im Beitreibungsver
fahren finden die Bestimmungen dieser Ver
ordnung Anwendung; soweit nicht in den §§ 
11 bis 14 etwas Abweichendes angeordnet 
ist. 

§ II. 

(1) Unanfechtbare Verfilgungen (Ent
scheidungen, Beschlilsse, Anordnungen) in 
Steuersachen ,md in Strafsachen des Ver
waltungsstrafverfahrens sind auf Antrag 
einer Behorde des Deutschen Reichs ein
schliesslich des Protektorats Bi:ihmen und 
Mahren durch denim§ 4, Absatz 2, bezeich-· 
neten Directeur kostenfrei anzuerkennen und 
filr vollstreckbar zu erklaren. Die Anerken
nung muss ausdrilcklich ausgesprochen wer
den. Freiheitsstrafen sind von der Voll
streckung ausgeschlossen. 

(2) D ie im Absatz 1 bezeichneten Ver
filgungen werden gemass den Vorschriften 
vollstreckt, die im Gebiet der ersuchten Be
horde filr die direkten Steuem gelten. 

(3) Dern Ersuchen um Vollstreckung ist 
stattzugeben, wenn eine ErkHirung der zu-

Artikel 8. 

(1) De autoriteit, aan welke het verzoek 
wordt gericht, is verplicht daaraan te vol
doen en daarbij dezelfde dwangmiddelen toe 
te passen, welke zij zou toepassen bij de af
doening van een verzoek van een andere 
autoriteit van het gebied, waarin de aange
zochte autoriteit is gevestigd. Ook de bij 
de afdoening in acht te nemen vormen die
nen in overeenstemming te zijn met het 
recht, hetwelk op het gebied van de aange
zochte autoriteit van kracht is; evenwel 
dient bij de afdoening op verlangen van de 
verzoekende autoriteit een bijzondere vorm 
in acht te worden genomen, indien deze niet 
in strijd is met het voor de aangezochte auto
nteit van kracht zijnde recht. 

(2) De toepassing van een op het gebied 
van de aangezochte autoriteit toelaatbaar 
dwangmiddel is uitgesloten, indien de ver
zoekende autoriteit in geval van een daar
mede overeenkomend verzoek niet in staat 
zou zijn een soortgelijk dwangmiddel toe te 
passen. 

(3) De verzoekende autoriteit moet des
gevraagd worden ingelicht omtrent den tijd 
en de plaats van de in het voomemen lig
gende handeling. De belanghebbenden zijn 
bevoegd zich bij deze handeling volgens de 
algemeene op het gebied van de aangezochte 
autoriteit van kracht zijnde voorschriften te 
doen vertegenwoordigen of haar bij te wo
nen. 

Artikel 9. 
Wegens de afdoening van verzoeken om 

administratieve hulp en bijstand in de 
rechtsuitoefening, met inbegrip van de be
teekening van geschriften, worden geenerlei 
vergoedingen of kosten geheven, behalve de 
vergoedingen, betaald aan personen, die in
lichtingen verschaffen, of aan deskundigen. 

Artikel 10. 

Op den bijstand in de rechtsuitoefening 
ter zake van invordering vinden de bepalin
gen van dit besluit toepassing, voor zoover 
in de artikelen n tot en met I 4 niet anders 
is bepaald. 

Artikel 11. 

(1) Onaanvechtbare beschikkingen (uit
spraken, beslissingen, bevelen) in belasting
zaken en in strafzaken volgens de admi
n istratieve strafprocedure worden op ver
zoek van een autoriteit van het D.uitsche 
Rijk, met inbegrip van het Protectoraat Bo
~emen en Moravie, door den in artikel 4, 
hd 2, bedoelden directeur kosteloos erkend 
en executoir verklaard. De erkenning moet 
uitdrukkelijk worden uitgesproken. Vrij
heidsstraffen zijn van de tenuitvoerlegging 
uitgesloten. 

(2) De in lid 1 bedoelde beschikkingen 
worden ten uitvoer gelegd overeenkomstig 
de voorschriften, welke op het gebied van 
de aangezochte autoriteit met betrekking tot 
de directe belastingen van kracht ·zijn. 

(3) Aan het verzoek om tenuitvoerleg
ging wordt gevolg gegeven, indien een ver-
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standigen Behorde des Deutschen Reichs 
einschliesslich des Protektorats Bohmen und 
Mahren beiliegt, dass die VerfUgung voll
streckbar und unanfechtbar geworden ist, 
und wenn die Zustandigkeit dieser Behorde 
durch den Oberfinanzprasidenten, im Pro
tektorat Bohmen und Mahren durch die Fi
nanzlandesbehorde bescheinigt ist. 

(4) Als Grundlage der Vollstreckung 
konnen an Stelle der im Absatz 1 bezeich
neten Verfligungen RUckstandsausweise tre
ten. Der RUckstandsausweis soil enthalten: 

1) den Familiennamen, Vornamen, Be
ruf und die Anschrift de.s Vollstreckungs
schuldners; 

2) die Hauptschuld unter Angabe des 
Schuldgrunds (z.B. Angabe der Steuerart, 
soweit erforderlich auch Angabe des Zeit
raums, auf den die Steuer entfallt); 

3) laufende Zinsen und Verzugszuschla
ge (Saumniszuschlage) unter Angabe: 

a) des Hundertsatzes; 
b) des Zeitraums, flir den der Hundert

satz erhoben wird; 
c) des Betrags der Hauptschuld, von 

dem die Zinsen und die Verzugszuschlage zu 
berechnen sind; 

d) des Zeitpunkts, von dem ab Zinsen 
oder Verzugszuschlage zu berechnen sind; 

4) die librigen Nebenschulden (Mahn
gebUhren u.s.w.). 

(5) Der RUckstandsausweis muss mit 
Angabe des Orts und Tags der Ausstellung 
sowie der ausstellenden Amtsstellc von einem 
zustandigen Beamten unterzeichnet und mit 
Siegel oder Stempelabdrur\c versehen sein. 

(6) Im librigen gelten flir den Rlick
standsausweis die Bestimmungen Uber die 
vollstreckbaren Verfligungen entsprechend 
(Erklarung der zustandigen Behorde Uber 
die Unanfechtbarkeit oder Uber die Voll
streckbarkeit der im Rlickstandsausweis 
ausgewiesenen Betrage, Bescheinigungen 
Uber die Zustandigkeit der vorstehenden Be
horde). 

§ 12. 

Auf Grund von vollstreckbaren Verfli
gungen, die noch nicht unanfechtbar gewor
den sind, kann nur einstweilige Sicherstel
lung im Wege der Beschlagnahme verlangt 
werden. D er Betroffene ist berechtigt, die 
Aufhebung der Beschlagnahme durch Lei
stung einer Sicherheit herbcizuflihren, deren 
"-rt und Hohe in dem Ersuchen bestimmt 
sein mUssen. § 11 findet entsprechende An
wendung. D iese Bestimmung gilt nicht flir 
Geldstrafen. 

§ 13. 
D ern Ersuchen um eine bestimmte Art der 

Vollstreckung oder Sicherstellung ist nur zu 
entsprechen, soweit diese Art der Vollst rek
kung oder Sicherstellung nach dem im Ge
biet der ersuchenden und der ersuchten Be
horde geltenden Recht zulassig ist. Im libri-

klaring van de bevoegde autoriteit van het 
D uitsche Rijk, met inbegrip van het Protec
toraat Bohemen en Moravie, is bijgevoegd , 
dat de beschikking opeischbaar en onaan
vechtbaar is geworden en indien van de be
voegdheid van deze autoriteit blijkt uit een 
schriftelijke verklaring van den ,.Oberfinanz
prasident" of in het P rotectoraat Bohemen 
en Moravie van de ,.Finanzlandesbehorde". 

(4) Tot titel van de tenuitvoerlegging 
kunnen in de plaats van de in lid 1 bedoelde 
beschikkingen ,.RUckstandsausweise" (stuk
ken, waaruit de achterstallige schuld blijkt) 
treden. Zoodanig stuk moet inhouden: 

1) den familienaam, voornaam, beroep 
en adres van den schuldenaar; 

2) de hoofdschuld, met vermelding op 
welken grond deze is ontstaan (bijv. opgave 
van de soort van belasting en, voor zoover 
noodig, ook opgave van het tijdvak, waarop 
de belasting betrekking heeft) ; 

3) loopende renten en bijslagen wegens 
te late betaling, onder opgave van: 

a) den rentevoet; 
b) het tijdvak, waarover de rente gehe

ven wordt; 
c) het bedrag van de hoofdschuld, waar

over de rente en de bijslag wegens te late 
betaling berekend moeten warden; 

d) het tijdstip, sedert hetwelk rente en 
bijslag wegens te late betaling moeten war
den berekend; 

4) de verdere bijkomende schulden (kos
ten van vervolging, enz.). 

(s) Het stuk moet door den bevoegden 
ambtenaar, onder vermelding van de plaats 
en van de dagteekening der uitvaardiging, 
alsmede van het kantoor, door hetwelk het 
is uitgevaardigd, zijn onderteekend en zijn 
voorzien van zegel of stempelafdruk. 

(6) Overigens vinden op dit stuk de be
palingen betreffende de executoriale be
schikkingen overeenkomstige toepassing 
(verklaring van de bevoegde auto~iteit in 
zake de onaanvechtbaarheid van de in het 
stuk vermelde bedragen, verklaringen in za
ke de bevoegdheid van de desbetreffende 
autoriteit). 

Artikel 12. 

Op grond van executoriale beschikkingen, 
welke nog niet onaanvechtbaar zijn gewor
den, kan slechts het leggen van conservatoir 
beslag warden verlangd. D egene wien het 
aangaat, is bevoegd de opheffing van het 
beslag te eischen door het stellen van een 
zekerheid, waarvan aard en grootte in het 
verzoek moeten zijn bepaald. Artikel II 
vin dt overeenkomstige toe.pasGing. ueze be
paling geldt niet voor geldboeten. 

Artikel 13. 
Aan het verzoek een bepaalde wijze van 

tenuitvoerlegging of veiligstelling toe te pas
sen, dient slechts te warden voldaan, voor 
zoover deze wiize van tenuitvoerlegging of 
veiligstelling toegelaten is zoowel volgens 
het recht, hetwelk van k racht is op het ge-



gen richten sich die Art und die Durch
fiihrung der Vollstreckung oder Sicherstel
lung nach dem im Gebiet der ersuchten Be
horde geltenden Recht. 

§ 14. 
(1) Die Vollstreckung deutscher An

spriiche auf Steuem oder Geldstrafen wird 
in Gulden durchgefiihrt. Zu diesem Zweck 
wird der zu vollstreckende Betrag von der 
Vollstreckungsbehorde in Gulden umgerech
net. Massgebend ist der Mittelkurs aus den 
Kursen, die fiir den Zeitpunkt des Eingangs 
des Ersuchens bei der Vollstreckungsbehorde 
von der Niederlandischen Bank fiir telegra
phische Auszahlung im Deutschen Reich 
festgesetzt werden. Der errechnete Gulden
betrag ist fiir die Durchfiihrung der Zwangs
vollstreckung massgebend. 

(2) Der aus der Zwangsvollstreckung 
erzielte Erlos ist der ersuchenden Behorde -
gegebenenfalls nach Abzug der Kosten (§ g) 
- zu tiberweisen. Die Kosten der Ueber
weisung hat der Empfanger zu tragen. 

§ 15. 
Ersuchen, auf Grund deren im Gebiet der 

Niederlande zulassige Auskiinfte, Mittei
lungen oder Gutachten von Personen, die 
nicht als Steuerpflichtige beteiligt sind, 
eingezogen werden sollen, konnen abgelehnt 
werden, soweit die ersuchende Behorde des 
Deutschen Reichs einschliesslich des Protek
torats Bohmen und Mahren nach dem fiir sie 
geltenden Recht nicht in der Lage ist, ent
sprechende Auskiinfte, Mitteilungen oder 
Gutachten zu verlangen. Das gleiche gilt fiir 
Ersuchen, die auf Mitteilung tatsachlicher 
Verhaltnisse oder rechtlicher Beziehungen 
gerichtet sind, sofem die Kenntnis dieser 
Verhaltnisse oder Beziehungen nur auf 
Grund von Auskunfts-, Mitteilungs- oder 
Gutachterpflichten gewonnen ist, die im 
Gebiet der ersuchenden Behorde nicht be
stehen, sowie fiir Ersuchen aller Art, soweit 
ihnen nur unter Verletzung eines Geschafts-, 
Betriebs- oder Gewerbegeheimnisses geniigt 
werden konnte. 

§ 16. 
(1) Wird dem Ersuchen ganz oder teil

weise entsprochen, so ist die ersuchende Be
horde Uber die Art der Erledigung unver
zXglich zu unterrichten. 

(2) Soweit dem Ersuchen nicht entspro
chen wird, hat die ersuchte Behorde die er
suchende Behorde hiervon unter Angabe 
der Griinde und der sonst bekanntgeworde
nen Umstande, die fiir die Weiterfiihrung 
der Sache von Bedeutung sindt, unverztig
lich zu benachrichtigen. Sind die Vorausset
zungen der Niederschlagung wegen Unein-
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bied van de verzoekende autoriteit, als vol
gens het recht, hetwelk van kracht is op het 
gebied van de aangezochte autoriteit. Ove
rigens is de wijze van t enuitvoeriegging of 
van veiligstelling afhankelijk van het recht, 
hetwelk op het gebied van de aangezochte 
autoriteit van kracht is . 

Artikel 14. 

(1) De tenuitvoerlegging van Duitsche 
belastingvorderingen en geldboeten vindt 
plaats in guldens. Te dien einde wordt het 
door executie in te vorderen bedrag door de 
autoriteit, welke met de tenuitvoerlegging is 
belast, in guldens omgerckend. In aanmer
king komt het gemiddelde van de koersen, 
welke op het tijdstip van ontvangst van het 
verzoek door de autoriteit, welke met de 
tenuitvoerlegging is belast, door de Neder
landsche Bank voor telegrafische uitbetaling 
in het Duitsche Rijk zijn vastgesteld. Het 
berekende bedrag in guldens is voor de t en
uitvoerlegging van de executie beslissend. 

(2) De opbrengst van de tenuitvoerleg
ging wordt aan de verzoekende autoriteit -
in voorkomende gevallen na aftrek van de 
kosten (artikel g) - overgemaakt. De kos
ten, aan het overmaken verbonden, komen 
ten laste van den geadresseerde. 

Artikel 15. 

Verzoeken, welke tot gevolg zouden heb
ben, dat binnen het grondgebied van Neder
land toelaatbare inlichtingen, rriededeelingen 
of rapporten zouden worden ingewonnen van 
personen, die niet als belastingplichtigen in 
aanmerking komen, kunnen worden afgewe
zen, in zoover de verzoekende autoriteit van 
het Duitsche Rijk, met inbegrip van het Pro
tectoraat Bohemen en Moravie, volgens het 
voor haar geldende recht niet in de gelegen
heid is daarmede overeenkomende inlich
tingen, mededeelingen of rapporten te vor
deren. Dit geldt ook voor verzoeken, welke 
strekken tot het verkrijgen van inlichtingen 
omtrent feitelijke omstandigheden of rechts
verhoudingen , indien de kennis van deze om
standigheden of verhoudingen slechts ver
worven is door het opleggen van de ver
plichting tot het geven van inlichtingen, 
verklaringen of adviezen, welke op het ge
bied van de verzoekende autoriteit niet be
staat, alsmede voor alle verzoeken, voor zoo
ver daaraan slechts kan worden voldaan door 
schending van een bedrijfs- of beroepsge
heim. 

Artikel 16. 
(1) Indien aan het verzoek geheel of t en 

deele wordt voldaan, wordt de verzoekende 
autoriteit onverwijld omtrent den aard van 
de afdoening ingelicht. 

( 2) Voor zoover aan het verzoek niet 
wordt voldaan, dient de aangezochte auto
riteit de verzoekende autoriteit daarom
trent onverwij ld in te lichten, onder vermel
ding van de gronden en de overigens bekend 
geworden omstandigheden, welke voor de 
verdere afwikkeling van de aangelegenheid 
van belang zijn. Indien omstandigheden aan
wezig zijn, welke volgens het recht, hetwelk 
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bringlichkeit der Steuer nach dem Recht, 
das im Gebiet der ersuchten Behorde gilt, 
gegeben, so ist eine Bescheinigung tiber das 
Vorliegen der Voraussetzungen beizufiigen. 

§ 17. 
Eine Uebersendung von Akten kann 

grundsatzlich nicht gefordert werden. Aus
nahmen bedtirfen des Einvernehmens zwi
schen dem Generalsekretar im Ministerium 
itir Finanzen und dem deutschen Reichsmi
nister der Finanzen oder, im Protektorat 
Bohmen und Mahren, dem Finanzminister. 
Unberilhrt bleibt die Befugnis, einem Ersu
chen eigene Akten beizufiigen, die der 
Durchfiihrung des Ersuchens dienen sollen. 

§ 18. 
Die deutschen Steuerforderungen gelten 

in den Niederlanden nicht als bevorrechtigt. 

§ 19. 
Auf die Anfragen, Ausklinfte, Anzeigen 

und Gutachten sowie auf sonstige Mittei
lungen, die im Weg der Rechtshilfe einer 
niederlandischen Behorde zugehen, finden 
die gesetzlichen Vorschriften tiber die Amts
verschwiegenheit und Geheimhaltung An
wendung. 

ABSCHNITT IV. 
Beglaubigung von Urkunden. 

§ 20, 

(1) Die von deutschen Gerichten, Fi
nanz- oder Verwaltungsgerichten in Steuer
sachen aufgenommenen, ausgestellten oder 
beglaubigten Urkunden bedlirfen, wenn sie 
mit dem Siegel oder Stempel des Gerichts 
versehen sind, zum Gebrauch im Gebiet der 
Niede rlande in Steuersachen keiner Beglau
bigung oder Legalisation. 

(2) Zu den bezeichneten Urkunden ge
horen auch die von der Gerichtskanzlei un
terschriebenen Urkunden, sofern diese Un
terschrift nach den deutschen Gesetzen ge
nligt. 

§ 21. 

Urkunden, die von der obersten oder 
einer hoheren deutschen Finanzverwaltungs
behorde aufgenommen, ausgestellt oder be
glaubigt und mit dem Siegel oder Stempel 
der Behorde versehen sind, bedtirfen zum 
Gebrauch im Gebiet der Niederlande in 
Steuersachen keiner Beglaubigung oder Le
galisation. 

ABSCHNITT V. 
Schlussbestimmungen. 

§ 22. 

Auf dem Gebiet der Beitreibung gilt die 
Gegenseitigkeit als gegeben. Im ilbrigen gilt 
die eine Voraussetzung fiir die Erledigung 
der Amts- und Rechtshilfeersuchen bildende 
Gegenseitigkeit als gegeben, wenn dem ein
zelnen Amts- und Rechtshilfeersuchen eine 
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op het gebied van de aangezochte autoriteit 
van kracht is, aanleiding geven de vervol
ging wegens oninbaarheid te staken, wordt 
een schriftelijke verklaring omtrent die aan
wezigheid bijgevoegd. 

Artikel 17. 

Toezending van stukken kan in beginsel 
niet worden gevorderd. In uitzonderingsge
vallen is de overeenstemming noodig tus
schen den Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien en den Duitschen 
Rijksminister van Financien of in het Pro
tectoraat Bohemen en Moravie den Minis
ter van Financien. Niettemin blijft onverlet 
de bevoegdheid om aan een verzoek eigen 
processtukken toe te voegen, weike voor de 
uitvoering van het verzoek dienstig kunnen 
zijn. 

Artikel 18. 
Duitsche belastingvorderingen worden in 

Nederland niet als bevoorrecht aangemerkt. 

Artikel 19. 
Met betrekking tot aanvragen, inlichtin

gen, aangiften en rapporten, alsmede op an
dere mededeelingen, welke door middel van 
den bijstand in rechte bij een Nederlandsche 
autoriteit binnenkomen, vinden de wette
lijke voorschriften in zake het ambtsgeheim 
en de geheimhouding toepassing. 

HOOFDSTUK IV. 
Legalisatie van akten. 

Artikel 20. 

(1) De akten, welke door de D uitsche 
gerechten, fiscale of andere gerechten in be
lastingzaken (Finanz- oder Verwaltungsge
richten in Steuersachen) zijn opgemaakt, 
uitgevaardigd of gewaarmerkt, behoeven, 
indien zij met het zegel of den stempel van 
het gerecht zijn voorzien, voor het gebruik 
binnen Nederlandsch grondgebied ter zake 
van belastingen niet te worden gelegaliseerd. 

(2) Tot de bedoelde akten behooren ook 
de ter griffie onderteekende akten, indien 
deze onderteekening volgens de Duitsche 
wetgeving voldoende is. 

Artikel 21. 

Akten, welke door de hoogste of een der 
hoogere autoriteiten van de Duitsche be
lastingadministratie zijn opgesteld, uitge
vaardigd of gewaarmerkt en van het zegel of 
den stempel van die autoriteit zijn voor
zien, behoeven voor het gebruik binnen Ne
derlandsch grondgebied ter zake van belas
tingen niet te worden gelegaliseerd. 

HOOFDSTUK V. 
Slotbepalingen. 

Artikel 22. 
Met betrekking tot de invordering wordt 

aangenomen, dat de wederkeerigheid bestaat. 
Overigens wordt aangenomen, dat de weder
keerigheid, welke een voorwaarde vormt 
voor de behandeling van een verzoek om 
administratieve hulp en bijstand in de 



Erklarung der fiir die Uebermittlung des 
Ersuchens zustiindigen Behorde des Deut
schen Reichs einschliesslich des Protekto
rats Bohmen und Miihren beigefiigt ist, die 
amtlich feststellt, <lass einem entsprechen
den Ersuchen nach dem fiir sie geltenden 
Recht genligt werden wird. 

§ 23. 
Amts- und Rechtshilfe auf Grund dieser 

Verordnung wird nicht zur Durchfiihrung 
von Steueranspriichen gewiihrt, die sich auf 
die Zeit vor dem 1. Januar I936 beziehen. 

§ 24. 
Der Generalsekretiir im Ministerium fiir 

Finanzen kann die zur Durchflihrung dieser 
Verordnung erforderlichen Vorschriften er
lassen. 

§ 25. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verklindung in Kraft. 
Den Haag, am 15. Dezember I941. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen (mit der 
Wahrnehmung der Geschafte beauf
tragt), 

H . P OSTMA. 

Der G.-S. im Min. liir ]ustiz, 
SCHRIEKE. 

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

20. Dezember z94z. VERORDNUNG der 
Generalsekretiire in den Ministerien 
fiir Handel, Gewerbe und Schiffahrt 
und fiir Justiz, wodurch die Preisliber
wachungsverordnung abgeiindert und 
ergiinzt wird. (Verordnungsblatt, Stlick 
3.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 sowie im Sinne der §§ 1 und 4 der 
Verordnung Nr. 218/1940 und gemiiss den 
§§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/x 940 des 
Reichskommissars fiir die besetzten nieder
liindischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

Die Preisliberwachungsverordnung (Nr. 
u/x941) wird wie folgt abgeiindert und er
giinzt: 

I. 
Nach § 1 wird ein § xa eingefiigt: 

,,§ ra . 
Titel VIII des Ersten Buches des Straf

gesetzbuches (Wetboek van Strafrecht) Uber 
die Verjiihrung der Strafverfolgung und der 
Strafvollstreckung findet mit der Mass
gabe Anwendung, <lass die Strafverfolgung 
und die Strafvollstreckung in drei J ahren 
verjiihrt." 
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rechtsuitoefening, bestaat, indien bij elk af
zonderlijk verzoek om administratieve hulp 
en bijstand in de rechtsuitoefening een ver
klaring is bijgevoegd van de autoriteit van 
het Duitsche Rijk, met inbegrip van het Pro
tectoraat Bohemen en Moravie, welke tot 
het doorzenden van het verzoek bevoegd is, 
waarin ambtelijk wordt vastgesteld, dat aan 
een overeenkomstig verzoek volgens het voor 
haar geldende recht zou worden voldaan. 

Artikel 23. 
Administratieve hulp en bijstand in de 

rechtsuitoefening krachtens dit besluit wordt 
niet verleend ter uitvoering van belasting
aanspraken, welke op den tijd v66r 1 Januari 
1936 betrekking hebben. 

Artikel 24. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

m ent van Financien kan de ter uitvoering 
van dit besluit noodige voorschriften uit
vaardigen. 

Artikel 25. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 15 December 1941. 

De waarnemend S.-G. van het Departe
ment van Financien, 

H. POSTMA. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE. 

De S .-G. van het Dep. van Binnen
Jandsche Zaken, 

K . J. FREDERIKS. 

20 December z94z. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
m enten van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Justitie, houdende 
wijziging en aanvullirig van het Prijs
beheerschingsbesluit. (Verordeningen
blad, Stuk 3.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/x g40, beneve ns van de artikelen 1 en 4 
van het Besluit No. 218/1940, en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 der Verorde
ning No .. ~/1g40 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald : 

Artikel 1. 
Het Prijsbeheerschingsbesluit (No. n/ 

1941) wordt als volgt gewijzigd en aange
vuld : 

I. 
Na artikel 1 wordt een artikel 1a inge

voegd: 
,,Artikel xa. 

Titel VIII van bet Eerste Boek van bet 
Wetboek van Strafrecbt ten aanzien van bet 
verval van bet recbt tot strafvordering en 
van de straf is toepasselijk, met <lien ver
stande, dat bet recht tot strafvordering en 
bet recbt tot uitvoering van de straf door 
verjaring in drie jaren vervallen." 
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II. 
Dt:!m § 6 wird folgender Absatz 4 hinzu

gefi.igt: 
,,(4) In Fallen von geringerer Bedeu

tung kann statt der Ordnungsstrafe eine 
schriftliche Verwarnung erteilt werden, fi.ir 
die eine Gebilhr in Hohe von ein bis drei 
Gulden erhoben werden kann." 

III. 
Dern § 8, Absatz 1, wird folgender Satz 

hinzugefiigt: 
,,Eine solche Leistung kann auch verfi.igt 

werden, wenn e iner Preisvorschrift zuwider
.gehandelt wurde, eine Bestrafung aber aus 
irgend einem Grund nicht erfolgen kann." 

IV. 
Dern § II werden folgende Absii.tze 2 und 

.3 hinzugefi.igt: 
,. (2) Der Beschuldigte kann sich vor der 

Erlassung eines Strafbescheides den von der 
Strafbehorde bezeichneten Bedingungen un
terwerfen; diese Bedingungen konnen nicht 
weiter gehen als die in den §§ 7 und 8 be
zeichneten Strafen und Massnahmen. Die 
Unterwerfung hat die gleichen Folgen wie 
ein rechtskrii.ftiger Strafbescheid. 

(3) Wenn der Beschuldigte sich noch 
nicht geii.ussert hat, unterwirft er sich durch 
Erfilllung der angegebenen Bedingungen; 
wii.hrend oder nach der Aeusserung unterwirft 
er sich <lurch eine von der Strafbehorde oder 
in ihrem Auftrag anzufertigende und vom 
Beschuldigten mitzuunterzeichnende Nie
derschrift, welche die begangene Uebertre
tung und die Bedingungen, denen er sich 
unterwirft, angibt." 

V. 
§ 15 hat zu lauten wie folgt: 
,.Die Strafen und Massnahmen sind durch 

einen schriftlichen und mit Grilnden ver
sehenen Strafbescheid aufzuerlegen. In dem 
Strafbescheid werden auch die Kosten des 
Verfahrens festgestellt, die der Beschuldigte 
zu tragen hat; sie werden nach einem vom 
Bevollmachtigten aufgestellten Tarif be
rechnet." 

VI. 
§ 17, Absatz 2, hat zu lauten wie folgt: 
,.Gegen eine Verwarnung gemass § 6, Ab

~atz 4, und gegen Strafbescheide, in denen 
nur Geldstrafen bis zu fi.infhundert Gulden 
und eine Nebenstrafe im Sinne des § 7, Ab
satz 2, Ziffer 5, verhangt werden, findet 
lceine Beschwerde statt." 

VII. 
Dern § 17 wird folgender Absatz 4 hinzu

gefligt: 
,,(4) Der B evollmachtigte kann rechts

lcraftige Strafbescheide innerhalb eines J ah
res nach Eintritt der Rechtskraft aufheben 
oder abandem, wenn emste Zweifel an der 
Richtigkeit des Strafbescheids bestehen." 

VIII . 
Dern § 20 werden folgende Absatze 4 und 

5 hinzugefi.igt: 
,,(4) Die Bestimmungen der Absii.tze 1 

II. 
Aan artikel 6 wordt het volgende lid 4 

toegevoegd: 
,, (4) In zaken van gering belang kan in 

plaats van tuchtstraf een schriftelijke waar
schuwing worden gegeven, waarvoor rechten 
ten bedrage van een tot drie gulden kunnen 
worden geheven." 

III. 
Aan lid I van artikel 8 wordt de volgende 

zinsnede toegevoegd : 
,.Deze betaling kan ook worden opgelegd, 

indien een prijsvoorschrift is overtreden, 
<loch om eenigerlei reden geen straf kan 
worden opgelegd." 

IV. 
Aan artikel u worden de volgende leden 

2 en 3 toegevoegd : 
,.(2) De verdachte kan v66r het nemen 

eener tuchtbeschikking in de door de be
voegde autoriteit bepaalde voorwaarden be
rusten; deze voorwaarden kunnen niet ver
der gaan dan de straffen en maatregelen, als 
bedoeld in de artikelen 7 en 8. De berusting 
heeft dezelfde gevolgen als een onherroepe
lijk geworden tuchtbeschikking. 

(3) Indien de verdachte zich nog niet 
heeft verantwoord, geschiedt de berusting 
door voldoening aan de aangegeven voor
waarden; tijdens of na de verantwoording 
geschiedt zij bij door of vanwege de bevoeg
de autoriteit op te maken en door den ver
dachte mede te onderteekenen proces-ver
baal, hetwelk de gepleegde overtreding en de 
voorwaarden, waarin berust wordt, bevat." 

V. 
Artikel 15 wordt gelezen als volgt: 
,.De straffen en maatregelen worden op

gelegd bij schriftelijke en met redenen om
kleede tuchtbeschikking. Daarbij wordt te
vens een veroordeeling in de kosten opge
nomen. Deze worden berekend overeenkom
stig een door den Gemachtigde vast te stel
len tarief." 

VI. 
Artikel 17, lid 2, wordt gelezen als volgt: 
,,Tegen een waarschuwing, als bedoeld in 

artikel 6, lid 4, en tegen tuchtbeschikkingen, 
waarbij slechts een geldboete van niet hoo
ger dan vijfhonderd gulden en een bijkomen
de straf, als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder 
5, is opgelegd, staat geen beroep open." 

VII. 
Aan artikel 1 7 wordt het volgende lid 4 

toegevoegd: 
,.(4) De Gemachtigde kan tuchtbeschik

kingen binnen een jaar, nadat zij in kracht 
van gewijsde zijn gegaan, vemietigen of wij
zigen, indien emstige twijfel aan haar juist
heid rijst." 

VIII. 
Aan artikel 20 worden de volgende leden 

4 en 5 toegevoegd: 
,,(4) Het bij de leden I tot en met 3 be-

3 



bis 3 finden auf die Vollstreckung einer ge
buhrenpflichtigen Verwamung entsprechen
de Anwendung. 

(5) Die Vollstreckung kann ganz oder 
teilweise eingestellt werden, wenn ihr Voll
zug mit einer ausserhalb des Strafzwecks 
liegenden Harte verbunden ist oder wenn 
sonstige wichtige Grunde vorliegen." 

IX. 
Nach § 21 wird ein § 21a eingefugt: 

,,§ 21a. 

Der vorlaufige Strafbescheid unterliegt 
der Beschwerde (§ 1 7); er ist fur die Ge
richte bindend." 

§ 2 . 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kundung in Kraft. 

Den Haag, am 20. Dezember 1941. 
Der G.-S. im Min. fiir Handel, 

Gewerbe und Schiffahrt, 
H. :t-1:. HIRSCHFELD. 

Der G.-S. im Min. fiir justiz, 
SCHRIEKE. 

22. januar I942. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fur die besetzten nie
derlandischen Gebiete uber den Luft
schutz (Luftschutzverordnung). (Ver
ordnun,gsblatt, Stuck 4). 

Auf Grund des § s des Erlasses des Fuh
rers uber Ausubung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich: 

ABSCHNITT I. 

Auf,gaben und Organisation des Luft
schutzes. 

§ I. 

Aufgabe des Luftschutzes ist es, die B e
volkerung und das Gebiet der Niederlande 
vor den Folgen van Luftangriffen zu schut
zen, insbesondere Massnahmen zu treffen, 
um 

1) Bevolkerung, Dienststellen und Be
triebe zu warnen (Luftschutzwamdienst); 

2) bei Personen- und Sachschaden Hilfe 
zu leisten und bei der Aufrechterhaltung der 
offentlichen Sicherheit und Ordnung mitzu
wirken, soweit sie durch Luftangriffe gestort 
oder gefahrdet wird (Sicherheits- und Hilfs
dienst); 

3) industrielle und gewerbliche Betriebe 
und die in diesen tatigen Personen zur Auf
rechterhaltung eines ungestorten Ganges des 
Betriebes zu schutzen (Werkluftschutz); 

4) offentliche und private Gebaude, 
D ienststellen und Betriebe sowie die in ihnen 
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paalde vindt overeenkomstige toepassing op 
de t enuitvoerlegging van een waarschuwing, 
waarbij rechten warden geheven. 

(s) De tenuitvoerlegging kan geheel of 
gedeeltelijk achterwege blijven, indien deze 
gepaard zou gaan met een niet aan het doe! 
van de straf beantwoordende hardheid of 
andere gewichtige redenen daartoe aanwe
zig zijn." 

IX. 
Na artikel 2 1 wordt ingevoegd een artikel 

21a: 
,,Artikel 2 1a. 

De voorloopige tuchtbeschikking is vat
baar voor hooger beroep (artikel 17); tegen 
haar kan bij de rechterlijke macht niet war
den opgekomen." 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

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

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

H. M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het D ep . van Justitie, 
SCHRIEKE. 

N °. 13. 

22 ]anuari I942. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de 
luchtbescherming (Luchtbeschermings
verordening). (Verordenin,genblad, Af
l~vering 4). 

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

HOOFDSTUK I. 

Taak en organisatie van de luchtbescher
min,g. 

Artikel 1. 

(1) Het is de taak der luchtbescherming 
de bevolking en het gebied van Nederland 
tegen de gevolgen van luchtaanvallen te be
schermen, in het bijzonder maatregelen te 
treffen, am 

1) bevolking, kantoren en bedrijven te 
waarschuwen (waarschuwings- en alarmee-· 
ringsdienst) ; 

2) hulp te verleenen bij persoonlijke on
gevallen en schade aan goederen, alsmede 
medewerking t e verleenen bij de handhaving 
van de openbare veiligheid en orde, voor 
zoover deze door luchtaanvallen gestoord of 
in gevaar gebracht warden (Iuchtbescher
mingsdienst) ; 

3) bedrijven van nijverheid en industrie, 
te beschermen ter instandhouding van den 
ongestoorden gang van het bedrijf (fabrieks
bescherming) ; 

4) openbare en particuliere gebouwen 
kantoren en bedrijven te beschermen, als: 
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befindlichen Personen zu schiitzen (Selbst
schutz) ; 

5) offentliche und private Gebau<le, 
D ienststellen und Betriebe, soweit fur sie 
der Selbstschutz nicht ausreicht, ein Werk
luftschutz aber nicht notwendig ist, sowie 
die in ihnen .befindlichen Personen zu schiit
zen (erweiterter Selbstschutz). 

§ 2. 

Unbeschadet der bestehenden militari 
schen Zustandigkeiten und Anordnungsbe
fugnisse flihrt der Generalsekretar im Mi
nisterium fiir Justiz den Luftschutz aus
schliesslich nach den Weisungen des Reichs
kommissars flir die besetzten niederlandi
schen Gebiete (Generalkommissar fiir das 
Sicherheitswesen) durch,, soweit nicht der 
Reichskommissar (Generalkommissar flir 
das Sicherheitswesen) unmittelbar Anord
nungen trifft oder durch nachgeordnete 
Dienste treffen !asst. 

§ 3. 
(1) Innerhalb des Ministeriums fiir 

Justiz obliegt die Sachbearbeitung in alien 
Luftschutzangelegenheiten dem Hauptin
spekteur fiir den Luftschutz. Er ist dem Ge
neralsekretar in diesem Ministerium unmit
telbar unterstellt und an seine Weisungen, 
insbesondere an eine von ihm zu erlassende 
Dienstanweisung, gebunden. 

(2) Dern Hauptinspekteur unterstehen 
1) die Bezirksinspekteure fiir den Luft-

schutz; 
2) die Oertlichen Luftschutzleiter; 
3) die Staatliche Luftschutzschule ; 
4) das Luftschutzmaterialpriifungsamt. 

(3) Die Niederlandische Luftschutzver-
einigung ist der Aufsicht und den Weisungen 
des Hauptinspekteurs unterworfen ; dieser 
ist gleichzeitig ihr Vorsitzender. 

§ 4. 
(1) Der Hauptinspekteur fiir den Luft

schutz hat ein fachliches Weisung~recht auch 
gegeniiber alien anderen niederlandischen 
Dienststellen und Einrichtungen des S taa
tes, der Provinzen und der Gemeinden, die 
nicht Luftschutzdienststellen sind. 

(2) Das fachliche Weisungsrecht umfasst 
auch die Befugnis, sich Uber alle Angelegen
heiten des Luftschutzes zu unterrichten, 
miindlich und schriftlich Bericht von den ge
nannten Stellen einzuholen sowie Unterlagen 
einzusehen. 

§ 5. 
(1) Jegliche private Betatigung auf dem 

Gebiete des Luftschutzes in der Oeffentlich
keit ist nur mit Genehmigung des Hauptin
spekteurs fiir den Luftschutz gestattet. 

(2) Insbesondere bediirfen dieser Ge
nehmigung 
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mede de hierin zich bevindende personen 
(zelfbescherming) ; 

5) openbare en particuliere gebouwen, 
kantoren en bedrijven te beschermen, als
mede de hierin zich bevindende personen, 
voor het geval de zelfbescherming niet vol
doende is, doch een fabrieksbescherming 
voor hen niet noodzakelijk is (bedrijfsbe
scherming). 

Artikel 2. 

Onverminderd de bestaande militaire be
schikkings- en andere bevoegdheden ge
schiedt de uitvoering van de luchtbescher
ming door den Secretaris-Generaal van het 
D epartement van Justitie en zulks uitslui
tend met inachtneming van de voorschriften 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied (Commissaris-Gene
raal voor de Openbare Veiligheid) , voor zoo
ver de Rijkscommissaris (Commissaris-Ge
neraal voor de Openbare Veiligheid) niet 
rechtstreeks instructies geeft of door aan 
hem ondergeschikte instanties laat geven. 

Artikel 3 . 
. (1) Binnen het Departement van Justi

be ressorteert de behandeling van alle lucht
beschermingsaangelegenheden onder den 
Hoofdinspecteur voor de Luchtbescherming. 
Deze staat onmiddellijk onder den Secretaris
Generaal van dit Departement en is aan 
<liens voorschriften, in het bijzonder aan een 
door dezen uit te vaardigen instructie van 
inwendigen dienst, gebonden. 

(2) Onder den Hoofdinspecteur staan: 
1) districtsinspecteurs voor de luchtbe-

scherming; 
2) plaatselijke luchtbeschermingsleiders · 
3) de Rijksluchtbeschermingsschool; ' 
4) de Technische en Keuringsdierist der 

Rijksinspectie Luchtbescherming. 
(3 De Nederlandsche Vereeniging voor 

Luchtbescherming is onderworpen aan het 
toezicht en gebonden aan de aanwijzingen 
van den Hoofdinspecteur. Deze is tevens haar 
voorzitter. 

Artikel 4. 
(1) De Hoofdinspecteur voor de Lucht

bescherming heeft het recht om met betrek
king tot hetluchtbeschermingswerk zelf, te
vens aan alle andere Nederlandsche bureaux 
en instellingen van Rijk, provincien en ge
meenten, welke geen luchtbeschermingsbu
reaux zijn, voorschriften te geven. 

(2) Onder vorenbedoeld recht is mede 
begrepen de bevoegdheid om zich van alle 
luchtbeschermingsaangelegenheden op de 
hoogte te stellen, mondeling of schriftelijk 
bericht van de genoemde bureaux en instel
lingen in te winnen, alsmede inzage te nemen 
van bescheiden. 

Artikel 5. 
(1) Elke werkzaamheid van particulieren 

op het gebied van luchtbescherming is, voor 
zoover deze in het openbaar wordt verricht, 
slechts toegestaan met toestemming van den 
Hoofdinspecteur voor de Luchtbescherming. 

(2) In het bijzonder behoeven de toe
stemming van den Hoofdinspecteur : 



1) die Werbung flir den Luftschutz, die 
Aufkliirung, der Unterricht und die Verof
fentlichungen tiber Luftschutzangelegenhei
ten; 

2) die gewerbsmassige Herstellung und 
der Vertrieb von Gersten und Mitteln flir 
den Luftschutz; 

3) die Bildung von Vereinigungen zu 
Zwecken des Luftschutzes. 

§ 6. 
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(1) Die Bezirksinspekteure flir den Luft
schutz werden flir den Bezirk eines jeden 
Generalstaatsanwaltes als Landespolizei
direktors bestellt. Sie haben ihren Sitz am 
Sitze des Generalstaatsanwaltes als Landes
polizeidirektors. 

(2) Die Bezirksinspekteure tiben im 
Rahmen ihres ortlichen Zustii.ndigkeitsbe
reichs die dem Hauptinspekteur flir den 
Luftschutz zustehenden Befugnisse nach 
<lessen Weisungen aus. 

§ 7. 
(1) Der Oertliche Luftschutzleiter ist 

fur die Durchflihrung des Luftschutzes in 
der Gemeinde verantwortlich. Oertlicher 
Luftschutzleiter ist der Btirgermeister oder 
nach Anweisung des Generalsekretars im 
Ministerium flir Justiz in Gemeinden, in 
denen ein Hauptkommissar der Polizei sei
nen Sitz hat, dieser. 

(2) Dern Oertlichen Luftschutzleiter un
terstehen der Sicherheits- und Hilfsdienst 
und die Selbstschutzorganisation. 

(3) Der Oertliche Luftschutzleiter kann 
sich zur Durchsetzung der erforderlichen 
Luftschutzmassnahmen polizeilicher Mittel 
bedienen. 

ABSCHNITT II. 
Luitschutzpflicht. 

§ 8. 
(1) Alie nattirlichen und juristischen 

Personen, die in den besetzten niederliindi
schen Gebieten Wohnsitz, Aufenthalt oder 
Vermogen haben, sind luftschutzpflichtig, 
sowiet nicht allgemein anerkannte Regeln 
des Volkerrechts entgegenstehen. 

(2) Die Luftschutzpflicht umfasst die 
Pflicht zu Handlungen, Duldungen und Un
terlassungen (Iuftschutzmassiges Verhalten), 
zu Dienstleistungen (Luftschutzdienst
pflicht) und zu Sachleistungen (Luftschutz
sachleistungspflicht), die von den mit der 
Durchflihrung des Luftschutzes beauftragten 
Stellen innerhalb ihrer Zustandigkeit ange
ordnet werden. 

(3) Die Heranziehung zu Dienst oder 
Sachleistungen wird vom Oertlichen Luft
schutzleiter verftigt. Sie ist dem Herangezo
genen zu eroffnen. 

§ 9. 
Personen, die infolge ihrer Lebensalters 
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1) de propaganda voor de luchtbescher
ming, het verstrekken van inlichtingen, de 
opleiding en de publicaties betreffende lucht
beschermingsaangelegenheden; 

2) het bij wijze van beroep vervaardigen 
en de verkoop van gereedschappen en hulp
middelen voor de luchtbescherming; 

3) het oprichten van vereenigingen, de 
luchtbescherming ten doe! hebbende. 

Artikel 6. 
( 1) De districtsinspecteurs voor de lucht

bescherming worden voor het gebied van 
elken Procureur-Generaal, Fungeerend Ge
westelijk Directeur van Politie, aangesteld. 
Hun zetel is gevestigd terzelfder plaatse als 
de zetel van den Procureur-Generaal, Fun
geerend Gewestelijk Directeur van Politie. 

(2) De districtsinspecteurs oefenen bin
nen het kader hunner plaatselijke bevoegd
heid de den Hoofdinspecteur van de Lucht
bescherming toekomende bevoegdheden uit, 
met inachtneming van <liens voorschriften. 

Artikel 7. 
(1) De plaatselijke luchtbeschermingslei

der is voor d e uitvoering der luchtbescher
ming in de gemeente verantwoordelijk. Plaat
selijk luchtbeschermingsleider is de burge
meester, of in gemeenten, waar een hoofd
commissaris van politie is, deze, indien door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie daartoe aangewezen. 

(2) Onder de plaatselijke luchtbescher
mingsleiders staan de luchtbeschermings
dienst en de zelfbeschermingsorganisatie. 

(3) De p!aatselijke luchtbeschermings
leider kan zich ter uitvoering van de noodza
kelijke luchtbeschermingsmaatregelen van 
politiemiddelen bedienen. 

HOOFDSTUK 11. 
Luchtbeschermingsplicht. 

Artikel 8. 
(1) Alie natuurlijke en rechtspersonen, 

welke in het bezette Nederlandsche gebied 
woonplaats, verblijfplaats of vermogen heb
ben, zijn luchtbeschermingsplichtig; voor 
zoover zulks niet in strijd is met algemeen 
erkende regelen van het volkenrecht. 

(2) De luchtbeschermingsplicht omvat 
den plicht tot handelen, dulden en nalaten 
(gedrag in overeenstemming met door de 
luchtbescherming gestelde eischen), tot het 
verrichten van diensten (luchtbeschermings
dienstplicht) en het ter beschikking stellen 
van goederen (verplichting goederen ten 
dienste der luchtbescherming ter beschikking 
te stellen), welke door de met de uitvoering 
der luchtbescherming be!aste instanties bin
nen de grenzen van hun bevoegdheid worden 
voorgeschreven. 

(3) De vordering tot het verrichten van 
diensten of tot de terbeschikkingstelling van 
goederen worden gelast door den plaatselijken 
luchtbeschermingsleider en wordt den gevor
derden persoon medegedeeld. 

Artikel 9. 
Personen, die ten gevolge van hun leeftijd, 



1942 

oder ihres Gesundheitszustandes oder ihrer 
Berufspflichten ungeeignet sind, di.irfen zu 
Dienstleistungen nicht herangezogen werden. 

§ IO. 

Die Heranziehung zu Luftschutzdiensten 
flir Ausbildungszwecke soil moglichst ausser
halb der Arbeitszeit erfolgen. Soweit aus
nahmsweise innerhalb der Arbeitszeit eine 
solche Heranziehung erfo!gen muss, muss der 
Luftschutzdienstpflichtige flir die erforder
liche Zeit von seiner Arbeitsverpflichtung 
freigestellt werden und bleibt flir diese Zeit 
sein Lohnanspruch bestehen. 

§ II. 

(1) D en Personen, die zu Dienstleistun
gen herangezogen werden, sowie den Arbeit
gebem der zu einer Dienstleistung wahrend 
der Arbeitszeit herangezogenen Personen 
steht innerhalb einer Woche nach Eroffnung 
der Heranziehung die Beschwerde zu. 

(2) Die Beschwerde wird beim Oertli
chen Luftschutzleiter eingelegt. Soweit die
ser der Beschwerde nicht abhilft, legt er sie 
Uber den Bezirksinspekteur flir den Luft
schutz dem Generalstaatsanwalt als Landes
polizeidirektor zur Entscheidung vor; dieser 
entscheidet entgliltig. 

(3) Die Beschwerde hat 
bende Wirkung. 

(4) Die Entscheidung 
schwerde ist in den Fallen 
gebilhrenpflichtig. 

§ 12. 

keine aufschie-

i.iber die Be
der Ablehnung 

Die Luftschutzdienstpflichtigen haben, 
auch nach Beendigung ihrer Luftschutzdien
stes, tiber die ihnen bei der Erflillung der 
Luftschutzdienstpflicht anvertrauten oder 
sonst zuganglich gewordenen Angelegenhei
ten, deren Bekanntwerden die B elange der 
deutschen Wehrmacht gefahrden oder die be
rechtigten Belange der Betroffenen schadi
gen wilrde oder deren Geheimhaltung aus
drilcklich vorgeschrieben ist, Verschwiegen
heit zu wahren. 

§ 13. 
(1) Fi.ir Dienstleistungen steht dem 

Luftschutzpflichtigen grundsatzlich keine 
Entschadigung zu. Die zu Dauerdiensten 
herangezogenen Luftschutzpflichtigen erhal
ten jedoch eine angemessene Vergi.itung. 

(2) Flir Sachleistungen zu allgemeinen 
Zwecken des Luftschutzes wird dem Luft
schutzpflich tigen eine billige Entschadigung 
gewahrt. 

(3) Bei dauemder Beanspruchung von 
Sachen flir Zwecke des Luftschutzes wird 
das vorschriftsgemasse Enteignungs- oder 
Anforderungsverfahren durchgeflihrt, wenn 
eine Einigung mit dem Luftschutzpflichtigen 
nicht zustande kommt. 
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hun gezondheidstoestand of hun beroeps,. 
plichten daartoe ongeschikt zijn, mogen niet 
tot het verrichten van diensten gevorderd 
worden. 

Artikel 10. 

De vordering tot het verrichten van dien
sten ten behoeve van de luchtbescherming 
voor opleidingsdoeleinden moet zoo moge
lijk buiten werktijd geschieden. Voor zoover 
bij wijze van uitzondering een zoodanige vor
dering binnen den werktijd moet geschieden, 
dient de luchtbeschermingsdienstplichtige 
voor den vereischten tijd van zijn verplichte 
werkzaamheden te worden vrij gesteld en 
blijft zijn aanspraak op loon voor dezen tijd 
onaangetast. 

Artikel 11. 

(1) De personen, die tot het verrichten 
van diensten gevorderd worden , alsmede de 
werkgevers van de tot het verrichten van 
diensten gedurende den werktijd gevorderde 
personen, kunnen binnen een week na de 
kennisgeving der vordering daarvan in be
roep komen. 

(2) H et beroep wordt ingediend bij den 
plaatselijken luchtbeschermingsleider. Voor 
zoover deze aan het beroep geen gevolg geeft, 
legt deze het door bemiddeling van den dis
trictsinspecteur voor de luchtbescherming 
ter beslissing voor aan den Procureur-Gene
raal, Fungeerend Gewestelijk Directeur van 
Politie. Deze beslist in hoogste ressort. 

(3) Het instellen van beroep brengt geen 
schorsing met zich mede. 

(4) In geval van een afwijzende beslis
sing op het beroep zijn rechten verschuldigd. 

Artikel 12. 

De luchtbeschermingsdienstplichtigen heb
ben, ook na beeindiging van den luchtbe
schermingsdienst, zwijgplicht ten aanzien 
van de hun bij de vervulling van den lucht
beschermingsdienst toevertrouwde of anders
zins bekend geworden aangelegenheden, wel
ker bekendwording de belangen der Duitsche 
Weermacht in gevaar zou kunnen brengen of 
de rechtmatige belangen der betreffende per
sonen zou kunnen schaden, dan we! welker 
geheimhouding uitdrukkelij k is voorgeschre
v en. 

Artikel 13. 
(1) De Iuchtbeschermingsplichtige heeft 

in beginsel geen aanspraak op schadeloos
stelling voor het verrichten van diensten. 
De luchtbeschermingsplichtigen, die gevor
derd zijn tot het verrichten van diensten voor 
langeren duur, ontvangen evenwel een pas
sende vergoeding. 

(2) Voor het ter beschikking stellen van 
goederen voor algemeene doeleinden de, 
luchtbescherming wordt den Juchtbescher
mingsplichtige een billijke schadeloosstel
ling toegekend. 

(3) Bij gebruikmaking van goederen 
voor doeleinden van de luchtbescherming 
voor langeren duur vindt, voor het geval een 
schikking met den luchtbeschermingsplich
tige niet bereikt wordt, de onteigenings_ of 
vorderingsprocedure volgens de ge!dende be
palingen plaats. 



ABSCHNITT III. 
Kosten des Luftschutzes. 

§ 14. 
(r) Die Aufwendungen fi.ir den Luft

schutz werden getragen fi.ir · die Einrichtung, 
die Unterhaltung und die notwendigen Mass
nahmen 

1) des festbesoldeten Sicherheits- und 
Hilfsdienstes ( vaste kern van den Luchtbe
schermingsdienst) vom Staate, des i.ibrigen 
Sicherheits- und Hilfsdienstes von der Ge
meinde; 

2) des Werkluftschutzes von dem ein
zelnen Werk; 

3) des Selbstschutzes von der einzelnen 
nati.irlichen oder juristischen Person; 

4) des erweiterten Selbstschutzes von 
demjenigen, der ihn einzurichten hat. 

(2) Die Kosten fi.ir die Teilnahme an 
Lehrgiingen werden in der Weise getragen, 
dass der Staat, die Gemeinde, die Dienst
stelle oder der B etrieb den von ihnen ent
sandten Teilnehmern die Aufwendungen er
setzt. 
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(3) Zu den Aufwendungen fi.ir den Luft
schutz gehoren auch die im § 13 genannten 
Entschiidigungen und Vergi.itungen. Ihre 
Hohe wird vom Generalsekretiir im Ministe
rium fiir Justiz, soweit moglich durch allge
meine Anordnung, im i.ibrigen im Einzelfalle 
unbeschadet des § 13, Absatz 3, festgesetzt. 
Der Generalsekretiir kann nachgeordnete 
Dienststellen beauftragen, die Entschiidigun
gen und Vergi.itungen im Einzelfalle festzu
setzen. 

(4) Der Staat kann den nach den Ab
siitzen 1 oder 2 zur Tragung der Aufwendun
gen Verpflichteten angemessene Zuschi.isse 
gewiihren. 

(5) Der Generalsekretiir bestimmt, wer 
die Aufwendungen fi.ir sonstige Einrichtungen 
und Massnahmen triigt. 

ABSCHNITT IV. 
Straf-, Uebergangs- und Schluss

bestimmungen. 
§ 15. 

( 1) Wer vorsiitzlich oder fahrliissig einer 
auf Grund des § 8 ergangenen Anordnung 
einer zustiindigen deutschen oder niederliin
dischen Dienststelle oder einer Anordnung 
einer deutschen militiirischen Dienststelle im 
Sinne des § 2 oder der Vorschrift der §§ 5 
oder 12 zuwiderhandelt, wird mit Haft bis zu 
sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu 
eintausend Gulden oder mit einer dieser 
Strafen bestraft. 

(2) In schweren Fallen kann auf G e
fangnis bis zu acht J ahren und auf Geldstrafe 
in unbeschriinkter Rohe oder auf eine dieser 
Strafen erkannt werden. 

(3) Sind durch die Tat vorsiitzlich Men
schen oder bedeutende Werte gefahrdet wor
den, so kann auf Todesstrafe oder auf lebens
langes oder zeitliches Zuchthaus erkannt 
werden. 
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HOOFDSTUK III. 

Kosten van de luchtbescherming. 
Artikel 14. 

(1) Van de uitgaven ter zake van de 
luchtbescherming, welke betreffen de inrich
ting, het onderhoud en de noodzakelijke 
maatregelen, komen die van: 

1) de vaste kern van den luchtbescher
mingsdienst ten laste van het Rijk; den 
overigen luchtbeschermingsdienst ten laste 
van de gemeente; 

2) de fabrieksbescherming ten laste van 
het betreffende bedrijf ; 

3) de zelfbescherming ten laste van de 
betreffende natuurlijke of rechtspersoon; 

4) de bedrijfsbescherming ten laste van 
dengene, die deze moet instellen. 

(2) De kosten van deelneming aan cur
sussen worden aldus gedragen, dat het R ijk, 
de gemeente, het bureau of het bedrijf den 
door hen uitgezonden deelnemers de kosten 
vergoedt. 

(3) Tot de uitgaven ter zake van de 
luchtbescherming behooren mede de in arti
kel 13 genoemde schadeloosstellingen en ver
goedingen. Het bedrag wordt door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Justitie vastgesteld, zooveel mogelijk door 
algemeene beschikking, overigens voor elk 
geval afzonderlijk, onverminderd het be
paalde in artikel 13, derde lid. D e Secretaris
Generaal kan aan hem ondergeschikte in
stanties opdragen de schadeloosstellingen en 
vergoedingen in afzonderlijke gevallen vast 
te stellen. 

(4) Het Rijk kan aan degenen, die op 
grond van het eerste of tweede lid tot het 
dragen der kosten verplicht zijn, passende 
bijdragen verleenen. 

(5) De Secretaris-Generaal bepaalt, wie 
de kosten draagt van overige inrichtingen en 
maatregelen. 

HOOFDSTUK IV. 
Straf-, overgangs- en slotbepalingen. 

Artikel 15. 
(1) Hij die opzettelijk of door schuld in 

strijd handelt met een op grond van artikel 
8 gegeven voorschrift van een bevoegde 
D uitsche of Nederlands,:;he instantie of met 
een instructie van een Duitsche militai re in
stantie in den zin van artikel 2, dan we! met 
een voorschrift der artikelen 5 of 12, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden en met een geldboete van ten hoog
ste duizend gulden of met een dezer straffen. 

(2) In ernstige gevallen kan een gevan
genisstraf van ten hoogste 8 jaren en een 
geldboete van onbeperkte hoogte of een de
zer straffen worden opgelegd. 

(3) lndien door het feit opzettelijk men
schen of waardevolle goederen in gevaar zijn 
gebracht, kan de doodstraf, dan we! levens
lange tuchthuisstraf of tijdelijke van ten 
minste een jaar, doch van ten hoogste vijftien 
jaren, worden opgelegd. 
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§ 16. 
(1) Wer einen anderen bei der _Durch

flihrung einer Anordnung der im § 15 ge
nannten Dienststellen hindert oder zu hindern 
versucht oder zu einer Zuwiderhandlung ge
mass § 15 auffordert oder sich erbietet oder 
wer eine solche Aufforderung oder ein sol
ches Erbieten annimmt, wird mit den im 
§ 15, Absatz 2, bezeichneten Strafen bestraft. 

(2) § 15, Absatz 3, findet Anwendung. 

§ 17. 
(1) Die nach § 15, Absatz 1, strafbaren 

Handlungen sind Uebertretungen ( overtre
dingen) ; die nach § 15, Absatz 2, mit einer 
hoheren Strafe bedrohten und die nach § 16, 
Absatz 1, strafbaren Handlungen sind Ver
brechen ( mi'sdrijven). 

(2) Die nach den §§ 15, Absatz 3, und 
16, Absatz 2, strafbaren Handlungen sind 
Straftaten im Sinne des § 2, Absatz 2, der 
Verordnung Nr. 52/1940 iiber die Deutsche 
Gerichtsbarkeit in Strafsachen in der Fas
sung der Verordnung Nr. 123/1941. 

§ 18. 
Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung 

treteri ausser Kraft 
1) das Gesetz iiber den Schutz gegen 

Luftangriffe (Wet betreffende bescherming 
tegen luchtaanvallen) (Staatsblatt 1936, Nr. 
302) in der Fassung der zweiten Gesetzesan
derung iiber den Luftschutz durch die mili
tarische Obrigkeit (Tweede Wetswijziging 
Luchtbescherming Militair Gezag) (Staats
blatt 1940, Nr. 580) und die zur Durchfiih
rung dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften; 

2) die Artikel 17ter und 29bis des Ge
setzes vom 23. Mai 1899 (Staatsblatt Nr. 
128) zur Ausflihrung des Artikels 187 der 
Verfassungsurkunde (Kriegs- und Belage
rungszustand) in der Fassung des Gesetzes 
vom 30. November 1939 (Staatsblatt Nr. 
206). 

§ 19. 
(1) Die Befugnis, die nach Artikel 76f 

bis des Enteignungsgesetzes (Staatsblatt 
1851, Nr. 125) und nach den Artikeln ibis, 
6bis und 7, Absatz 1, Satz 1, des Wohnung
gesetzes (Staatsblatt 1901, Nr. 158) dem Mi
nister des Innern zustehen, gehen auf den 
Generalsekretar im Ministerium flir Justiz 
iiber. 

(2) Die Befugnisse, die nach Artikel 
76 f bis des Enteignungsgesetzes den Biir
germeistern zustehen, gehen auf die Oertli
chen Luftschutzleiter iiber. 

§ 20. 
Die Verordnung Nr. 13/1941 iiber einen 

Luftschutzunfallfonds wird wie folgt abge
andert: 

I. 
Im .§ 1, Absatz 1, treten an die Stelle der 

Worte .,oder nach Artikel 12 des Luftschutz
gesetzes (Wet betreffende bescherming te
gen luchtaanvallen) zu einer Tatigkeit auf-

39 

Artikel 16. 
(1) Hij die een ander in d e uitvoering 

van een voorschrift of instructie van de in 
artikel 1 5 genoemde instanties hindert of 
poogt te hinderen, dan we! uitlokt tot een 
bij artikel 15 strafbaar gestelde handeling of 
zich daartoe aanbiedt, dan we! aan een zoo
danige uitlokking of aanbieding gevolg geeft, 
wordt gestraft met de in artikel 15, tweede 
lid, genoemde straffen. 

( 2) Artikel 15, derde lid, is van toepas-
sing. 

Artikel 17. 
( 1) De b ij artikel 15, eerste lid, strafbaar 

gestelde handelingen zijn overtredingen; de 
bij artikel 15, tweede lid, met een hoogere 
straf bedreigde en de bij artikel 16, eerste 
lid, strafbaar gestelde handelingen zijn mis
drijven. 

(2) De bij de artikelen 15, derde lid, en 
16, tweede lid, strafbaar gestelde handelin
gen zijn strafbare feiten in den zin van arti
kel 2, tweede lid, der Verordening No. 52/ 
1940 betreffende de Duitsche rechterlijke 
macht voor strafzaken, zooals gewijzigd bij 
Verordening No. 123/1941. 

Artikel 18. 
Met het in werking treden van deze ver

ordening treden buiten werking: 
1) de Wet betreffende bescherming tegen 

luchtaanvallen (Staatsblad 1936, No. 302), 
zooals gewijzigd bij de Tweede Wetswijzi
ging Luchtbescherming Militair Gezag 
(Staatsblad 1940, No. 580), en de ter uit
'voering dezer wet uitgevaardigde voorschrif
ten; 

2) de artikelen 1 7ter en 29bis der Wet, 
houdende bepalingen ter uitvoering van ar
tikel 187 der Grondwet (Staat van Oorlog 
en Beleg) van 23 Mei 1899 (Staatsblad No. 
128), zooals gewijzigd bij de Wet van 30 
November 1939 (Staatsblad No. 206). 

Artikel 19. 
(1) De bevoegdheden, welke op grond 

van artikel 76 f bis der Onteigeningswet 
(Staatsblad 1851, No. 125) en de artikelen 
1 bis , 6 bis en 7, eerste lid, eerste zinsnede, 
der Woningwet (Staatsblad 1901, No. 158) 
toekomen aan den Minister . van Justitie, 
gaan over op den Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Justitie. 

(2) D e bevoegdheden, welke op grond 
van artikel 76 f bis der Onteigeningswet toe
komen aan de burgemeesters, gaan over op 
de plaatselijke luchtbeschermingsleiders. 

Artikel 20. 
Het Besluit No. 13/1941 betreffende de 

instelling van een luchtbeschermingsonge
vallenfonds wordt als volgt gewijzigd: 

I. 
In artikel 1, eerste lid, worden de woor

den : .,die krachtens artikel 12 van de Wet 
betreffende bescherming tegen luchtaanval
len tot het verrichten van werkzaamheden 



gerufen sind" die Worte ,,einschliesslich je
ner, die nach § 8 der Luftschutzverardnung 
(Nr. 13/1942) zu Dienstleistungen herange
zogen sind". 

II. 
Im § 3 treten an die Stelle der Worte ,,oder 

in dem Zeitpunkt der Aufrufung nach Arti
kel 12 des Luftschutzgesetzes" die Worte 
,.oder in dem Zeitpunkt der Heranziehung 
nach § 8 der Luftschutzverardnung". 

§ 21. 
(1)Die Verardnung Nr. 34/1940 iiber die 

Verdunklung in der Fassung der Verardnun
gen Nr. 212/1940 und Nr. 3/1941 und der 
Verordnung Nr. n3/1940 iiber besondere 
Massnahmen zum Zwecke des Luftschutzes 
bleiben unberiihrt. 

(2) Das g!eiche gilt flir die besonderen 
Anordnungen der deutschen Wehrmacht auf 
dem Gebiete des Luftschutzes und die 
Rechtsvorschriften polizeilicher Natur auf 
dem Gebiete des Luftschutzes, die der Gene
ralkommissar flir das Sicherheitswesen auf 
Grund des § 45 der Verardnung Nr. 138/1941 
iiber den Ordnungsschutz erlassen hat. 

§ 22 . 
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Der G enera!sekretiir im Ministerium flir 
Justiz erlasst auf Vorschlag oder nach An
horung des Hauptinspekteurs flir den Luft
schutz, gegebenenfalls im Einvemehmen mit 
den Generalsekretiiren in den iibrigen sach
lich beteiligten Ministerien, die zur Durch
flihrung dieser Verardnung erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Zu
widerhandlungen gegen solche Rechtsvor
schriften werden nach Massgabe der §§ 15 
bis 1 7 bestraft. 

§ 23. 
(1) Diese Verardnung tritt am Tage 

ihrer Verklindung in Kraft. 
(2) Sie wird als ,.Luftschutzverardnung" 

zitiert. 
Den Haag, am 22. Januar 1942. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

20. Februar 1942. DRITTE DURCH
FUEHRUNGSVERORDNUNG des 
Generalsekretiirs im Ministerium flir 
Soziale Angelegenheiten zur Verardnung 
Nr. 8/1940 des Reichskommissars flir die 
besetzten niederlandischen Gebiete 
Uber Arbeitsbeschriinkung. (Verord
nungsblatt, Stiick 5.) 

Auf Grund des § 5 der Verordnung Nr. 
8/1940 und gemiiss den §§ 2 und 3 der Ver-
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gevorderd zijn," vervangen door de woorden: 
.,die krachtens artikel 8 der Luchtbescher
mingsverardening (No. 13/1942) tot het ver
richten van diensten zijn gevorderd,". 

II. 
In artikel 3 warden de woorden .,dan we! 

op het tijdstip van vordering krachtens arti
kel 12 van de Wet betreffende bescherming 
tegen luchtaanvallen" vervangen door de 
woorden: .,dan we! op het tijdstip van vor
dering krachtens artikel 8 der Luchtbescher
mingsverordening". 

Artikel 21. 
(1) De Verardening No. 34/1940 betref

fende het verduisteren, zooals gewijzigd bij 
de Verardeningen No. 212/1940 en No. 3/,941 
alsmede Verardening No. n3/1940 betref
fende bijzondere maatregelen ten behoeve 
van de luchtbescherming, blijven onvermin
derd van kracht. 

(2) Hetzelfde geldt voor de bijzondere 
beschikkingen van de Duitsche Weermacht 
op het gebied der luchtbescherming en voor 
de door den Commissaris-Generaal voor de 
Openbare Veiligheid op grand van artikel 
45 der Verardening No. 138/1941 betreffende 
de handhaving van de openbare orde uitge
vaardigde politievoorschriften op het gebied 
der luchtbescherming. 

Artikel 22. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Justitie vaardigt de ter uitvoering 
dezer verardening noodzakelijke rechts- en 
bestuursvoorschriften uit op voorstel van 
den Hoofdinspecteur voor de Luchtbescher
ming, dan we! na dezen ter zake te hebben 
gehoord, eventueel in overeenstemming met 
de S ecretarissen- Generaal van de overige 
daarbij betrokken departementen. Hij die in 
strijd handelt met dusdanige rechtsvoor
schriften wordt gestraft krachtens de arti 
kelen 1 5 tot en met 17. 

Artikel 23. 
(1) Deze v erardening treedt in werking 

op den dag harer afkondiging. 
(2) Zij wordt aangehaald als .,Luchtbe

schermingsverardening''. 
's-Gravenhage, 22 Januari 1942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 

20 Februari 1942. DERDE UITVOE
RINGSBESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van So
ciale Zaken ingevolge de Verardening 
No. 8/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende het beperken van werk. 
(Verordeningenblad, Aflevering .5.) 

Op grand van § 1 der Verardening No. 
8/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
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ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
flir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ l, 

(1) Die Leiter von landwirtschaftlichen, 
gewerblichen und Handelsbetrieben sowie 
diejenigen, welche einen freien Beruf aus
iiben, bediirfen dcr Genehmigung, bevor sie 

1) die Wochenarbeitszeit des Betriebes, 
einer Betriebsabteilung oder einzelner Ar
beitnehmer unter 48 Stunden herabsetzen; 

2) Arbeitnehmer entlassen, es sei denn, 
dass Artikel 1639p des Biirgerlichen Gesetz
buches Anwendung findet. 

(2) Der Genehmigung bedarf auch eine 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ver
ordnung bestehende Arbeitszeitregelung von 
weniger als 48 W ochenst1.1nden. 

§ 2. 

(1) Der Antrag auf Genehmigung gemass 
§ 1 ist in vierfacher Ausfertigung an den 
Leiter des ortlich zustandigen Gewerbein
spektorats zu richten. 

(2) Der Antrag ist hinreichend zu be
griinden. Er muss Angaben iiber Anzahl und 
Art der Arbeiter enthalten, ftir die Kurz
arbeit eingefiihrt ist oder werden sol! oder 
die entlassen werden sollen. 

§ 3. 
(1) Zustandig fiir die Erteilung von Ge

nehmigungen nach § 1 sind der General
direktor der Arbeit oder die von ihm hierzu 
ermachtigten Dienststellen. Vor seiner Ent
scheidung hort der Generaldirektor der Ar
beit den Direktor des Staatsarbeitsamtes. 
Der Leiter einer der vom Generaldirektor der 
Arbeit gemass Satz 1 zur Erteilung der Ge
nehmigung ermachtigten Dienststelle hort 
vor seiner Entscheidung den Leiter desjeni
gen Bezirksarbeitsamtes, das flir den Sitz 
des im § 1, Absatz 1, bezeichneten Betriebes 
oder flir den Wohnsitz des dort bezeich
neten freiberuflich Tiitigen ortlich zustan
dig ist. 

(2) D ie Genehmigung kann von der Er
fiillung bestimmter Bedingungen abhangig 
gemacht werden. 

§ 4· 
(1) Wer 
1) die im § 1 bezeichneten Handlungen 

ohne Genehmigung vomimmt oder 
2) den nach § 2 zu stellenden Antrag 

verspatet, unvollstandig oder unrichtig er
stattet oder 

3) einer ihm nach § 3 auferlegten Be
dingung zuwiderhandelt, 

wird mit Haft bis zu drei Monaten und mit 
Geldstrafe bis zu dreitausend Gulden oder 
mit einer dieser Strafen bestraft. 

(2) Wird eine nach Absatz 1 strafbare 
Handlung im Rahmen des Betriebes einer 
juristischen Person veri.ibt, so wird bestraft, 
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en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) De !eiders van landbouw-, industrie
en handelsbedrijven, alsmede degenen, die 
een vrij beroep uitoefenen, behoeven toe
stemming om: 

1) den wekelijkschen werktijd van het 
bedrijf, van een afdeeling van het bedrijf of 
van afzonderlijke werknemers op minder dan 
48 uren vast te stellen; 

2) werknemers te ontslaan, tenzij artikel 
1639p van het Burgerlijk Wetboek toepas 
selijk is. 

(2) Toestemming behoeft eveneens een 
op het tijdstip van het in werking treden van 
dit besluit bestaande werktijdregeling van 
minder dan 48 uren per week. 

Artikel 2 . 

(1) Het verzoek om toestemming, als 
bedoeld in artikel 1, moct in viervoud aan 
het bevoegde districtshoofd der arbeidsin
spectie worden gericht. 

(2) Het verzoek dient met redenen te 
zijn omkleed. Het dient gegevens te bevatten 
betreffende het aantal en de categorie der 
werknemers, waarvoor de verkort e werktijd 
is of zal worden ingevoerd of die zullen wor
den ontslagen. 

Artikel 3 . 
(1) Bevoegd tot het verleencn va n de 

toestemmingen, als bedoeld in artikel 1 , zijn 
de Directeur-Generaal van den Arbeid of de 
hiertoe door hem gemachtigde instanties. 
Voor het nemen van zijn beslissing hoort de 
Directeur-Generaal van den Arbeid den Di
recteur van het Rijksarbeidsbureau. Het 
hoofd van een door den Directeur-Generaal 
van den Arbeid overeenkomstig de eerste 
zinsnede tot het verleenen der toestemming 
gemachtigd bureau hoort voor het nemen 
van zijn beslissing het hoofd van het voor 
den zetel van het in artikel 1, eerste lid, ge
noemde bedrijf of voor de woonplaats van 
den aldaar genoemden een vrij beroep uit
oefenenden persoon bevoegde gewestelijk ar
beidsbureau. 

(2) De toestemming kan van de vervul
ling van bepaalde voorwaarden afhankelijk 
worden gesteld. 

Artikel 4. 
(1) Hij die 
1) de in artikel 1 bedoelde handelingen 

zonder toestemming verricht, of 
2) het overeenkomstig artikel 2 in te die

nen verzoek niet tijdig, onvolledig of onjuist 
indient, dan we! 

3) in strijd handelt met een voorwaarde, 
waaraan hij ingevolge artikel 3 is onderwor
pen, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoog
ste drie maanden en met geldboete van ten 
hoogste tien duizend gulden of met een dezer 
straffen. 

(2) Wordt een bij het eerste lid straf
baar gestelde handeling begaan in het kader 
van het bedrijf van een rechtspersoon, dan 
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wer den Auftrag zu der strafbaren Handlung 
erteilt hat oder dabei die tatsachliche Lei
tung hatte. 

(3) Handlungen gemass Absatz 1 sind 
Uebertretungen. 

(4) Mit der Fahndung einer nach Ab
·satz 1 strafbaren Handlung sind ausser den 
im Artikel 141 der Strafprozessordnung be
zeichneten P ersonen auch die Gewerbeauf
sichtsorgane betraut. 

§ 5. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kiindung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Erste 
Durchfi.ihrungsverordnung zur Verordnung 
Nr. 8/1940 i.iber Arbeitsbeschrankung (Nr. 
9/1940) in der Fassung der Verordnung Nr. 
64'1941 ausser Kraft. 

Den Haag, am 20. Februar 1942. 

Der G.-S. im Min. fiir Soziale Angele
genheiten (mit der Wahrnehmung der 
Geschafte beaultragt), 

R. A. VERWEY. 

• . 15. 

20. Februar z942. VERORDNUNG der 
Generalsekretare in den Ministerien fiir 
Soziale Angelegenheiten und fiir Justiz 
i.iber die MeldepflichtArbeitsloser. (Ver
ordnungsblatt, Sti.ick 5) . 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr . .3/r 940 des Reichskommissars 
fi.ir die besetztcn niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

(1) Mannliche und unverheiratete wei
bliche niederlandische Staatsangehorige oder 
Staatenlose im Alter von 18 bis 40 Jahren. 
die ihren Wohnsitz oder gewohnlichen Auf
enthalt in den Niederlanden haben und die 
ihren Lebensunterhalt aus eigenen Einki.inf
ten nicht oder nicht vollstandig zu bestrei
ten imstande sind, sind verpflichtet, sich bei 
dem ftir ihren Wohnsitz oder gewi:ihnlichen 
Aufenthaltsort zustandigen Bezirksarbeits
amt zwecks Einschreibung als Arbeits 
suchende zu melden. 

(2) Nicht meldepflichtig ist, wer 

1) sich in einem Arbeitsverhaltnis befin
det, es sei denn, dass es sich dabei um eine 
nur vorlibergehende oder um eine gering
fi.igige Beschaftigung handelt; 

2) sich bereits vor dem lnlgafttreten 
dieser Verordnung bei dem flir seinen 
(ihren) Wohnsitz oder gewohnlichen Auf
enthaltsort zustandigen Arbeitsamt als Ar
beitssuchende(r) gemeldet hat: 
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wordt de strafvervolging ingesteld en de 
straf uitgesproken tegen hem, die de op
dracht tot de strafbare handeling heeft ge
geven of die de feitelijke leiding had bij het 
verboden handelen of nalaten. 

(3) De bij het eerste lid strafbaar gestel
de handelingen zijn overtredingen. 

(4) Met de opsporing van een strafbare 
handeling, als bedoeld in lid 1, zijn, behalve 
de in artikel 141 van het Wetboek van Straf
vordering aangegeven personen, mede de or
ganen van de arbeidsinspectie belast. 

Artikel 5. 

Dit besluit treedt in werking op de n dag 
zijner afkondiging. Tegelijkertijd treedt het 
Eerste Uitvoeringsbesluit ingevolge de Ver
ordening No. 8/1940 betreffende het beper
ken van werk (No. q/1940), zooals dit is ge
wijzigd door het Besluit No. 64/1941, buiten 
werking. 

's-Gravenhage, 20 Februari 1942. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

R. A . VERWEY. 

20 Februari 1942. BESLUIT van de Secre 
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Sociale Zaken en van Justitie 
betreffende den aanmeldingsplicht van 
werkloozen. (Verordeningenblad, Afle
vering 5.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1 940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3 /1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r.. 

(1) Mannen en ongehuwde vrouwen van 
Nederlandsche nationaliteit of zonder natio
naliteit, in den leeftijd van ten minste 18 
en ten hoogste 40 jaar, die hun woonplaats 
of gewoon verblijf in Nederland hebben en 
die niet of niet volledig in stiiat zijn uit 
eigen middelen in hun levensonderhoud te 
voorzien . zijn verplicht zich bij het voor hun 
woonplaats of hun gewone verblijfplaats be
voegde gewestelijk arbeidsbureau ter in
schrijving als werkzoekende aan te melden. 

(2) Niet tot aanmelding verplicht is hij, 
die: 

1) in een dienstbetrekking staat. tenzi.i 
het een werk van slechts korten duur of ge
ringen omvang betreft ; 

2) zich reeds voor het in kracht treden 
van dit besluit bij het voor zijn (haar) woon
plaats of gewone verblijfplaats bevoegde ar
beidsbureau als werkzoekende heeft aange
meld; 
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3) seinen Lebensunterhalt wegen wissen
schaftlicher oder fachlicher Ausbildung nicht 
oder nicht vollstandig zu bestreiten imstande 
ist, es sei denn, dass er (sie) das 24. Lebens
jahr volhmdet hat; 

4) seinen Lebensunterhalt wegen geisti -
ger oder korperlicher Gebrechen nicht oder 
nicht vollstandig zu bestreiten imstande ist. 

§ 2. 

Die Meldung (§ 1) erfolgt 

1) wenn der Meldepflichtige sich am 
Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung 
nicht in einem Arbeitsverhaltnis befindet, 
innerhalb von 14 Tagen nach diesem Zeit
punkt; 

2) in anderen Fallen binnen 48 Stunden 
nach Beendigung des Arbeitsverhaltnisses, 
es sei denn, dass der Eintritt in ein neues 
Arbeitsverhaltnis unmittelbar darauf folgt . 

§ 3. 

(1) Als Ausweis iiber die erfolgte Ein
schreibung gilt die vom Bezirksarbeitsamt 
ausgestellte Einschreibekarte nach dem in 
der Anlage mitgeteilten Muster. 

(2) Diese Einschreibekarte ist eine of
fentliche Urkunde im Sinne des Artikels 
1905 des niederlandischen Biirgerlichen Ge
setzbuches; sie geniesst strafrechtlichen 
Schutz nach Massgabe der Artikel 226 und 
22 7 des niederlandischen Strafgesetzbuches. 

§ 4. 

(1 ) Wer eine der nach den§§ 1 und 2 
vorgeschriebenen Anzeigen verspatet, unvoll
standig, unricbtig, oder iiberbaupt nicht er
stattet, wird mit Haft bis zu drei Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu dreitausend Gul
den bestraft. 

(2) Mit der Fahndung und der Verfol
gung einer nach Absatz 1 strafbaren Hand-
1ung sind ausser den im Artikel 141 der 
Strafprozessordnung genannten Personen 
aucb die Organe des Staatsarbeitsamtes be
traut. 

(3) Handlungen gemass Absatz 1 sind 
Uebertretungen. 

(4) Fiir Verfolgung wegen Uebertretun
gen im Sinne des Absatzes 1 sind die <lurch 
die Verordnung Nr. 71/r941 liber die gericbt-
1icbe Behandlung von Wirtscbaftsstrafsacben 
eingesetzten Wirtscbaftsrichter in erster In
stanz ausschliesslicb zustandig. 

§ 5. 

Diese Verordnung tritt am x. Marz ,942 
in Kraft. 

Den Haag, am 20. Februar 1942. 

Der G.-S. im .'Win. fiir Soziale Ange
legenheiten ( mit der Wahrnehmung 
der Ge.schafte beauftragt), 

VERWEY. 

Der G .-S . im Mfo. fiir Justiz , 
SCHRIEKE. 

.._. _________ _ 
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3) wegens wetenschappelijke of vakstu
_die niet of niet volledig in staat is in zijn 
levensonderhoud te voorzien, tenzij hij (zij) 

· dert leeftijd van 24 jaar heeft bereikt: 

4) wegens geestelijke of lichamelijke ge
breken niet of niet volledig in staat is in 
zijn levensonde,houd te _voorzien. 

Artikel 2. 

De in bet vorige artikel bedoelde aanmel
ding beeft p!aats : 

1) indien hij, die tot aanmelding gebou
den is, op den dag van het in werking tre
den van dit besluit niet in een dienstbetrek
king staat, binnen veertien dagen na dit 
tijdstip; 

2) in andere gevallen binnen 48 uur na
dat de dienstbetrekking een einde beeft ge
nomen , tenzij de aanvaarding van een nieuwe 
dienstbetrekking onmiddellijk daarop volgt. 

Artikel 3 . 

(1) Als bewijs der inscbrijving geldt de 
door bet gewestelijk arbeidsbureau afgege
ven inscbrijvingskaart, volgens het in de bij
lage vermelde model. 

(2) Deze inschrijvingskaart is een 
autbentieke akte in den zin van artikel 1905 
van bet Burgerlijk Wetboek en geniet straf
rechtelijke bescberming overeenkomstig de 
artikelen 226 en 227 van bet Wetboek van 
Strafrecbt. 

Artikel 4 . 

(1) Hij die een ingevolge de artikelen 1 
of 2 voorgeschreven aangifte niet tijdig, on
volledig, onjuist of in het geheel niet doet, 
wordt gestraft m et becbtenis van ten boog
ste drie maanden of met geldboete van ten 
boogste drie duizend gulden. 

(2) Met de opsporing en vervolging van 
een bij bet eerste lid strafbaar gestelde ban
deling zijn bebalve de personen, genoemd 
in artikel 141 van bet Wetboek van Straf
vordering. mede de organen van het Rijks
arbeidsbureau belast. 

(3) De bij het eerste lid strafbaar ge
stelde bandelingen zijn overtredingen. 

(4) Voor vervolging wegens overtredin
gen in den zin van bet eerste lid zijn de door 
bet Besluit No. 71 / rg41 met betrekking tot 
de berechting van strafzaken. rakende het 
economisch leven ingestelde economiscbe 
rechters in eerste instantie bij uitsluiting be
voegd. 

Artikel 5. 

Dit besluit treedt in werking op r Maart 
1942 . 

's-Gravenhage, 20 Februari 1942 . 

De waarnemend S.-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

VERWEY. 

De S.-G. van het Dep. ,,an justitie, 
SCHRIEKE. 
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Bljlage 
INSCHRIJVINGSKAART 

(Voorzijde) 

(Arbkel 3 van het Besluit N°. 15/1942 van de Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Sociale Zaken en van Justitie betreffende den aanmeldingsplicht van werk!oozen) 

Naam: 
(Bij vrouwen ook de geboortenaam) 

Voornamen : . 
Ge boortedatum: 
Woonplaats: ............................ . 
Beroep : 

Straat: .............. No . . 

..... ,den ..... . .......... 19 

(Stempel van het gewestelijk arbeidsbureau) 

0 
( Onderteekening van den houder) 

Deze inschrijvingskaart is een authentieke akte in den zin van artikel 1905 van het 
Burgerlijk Wetboek. Op vervalschingen zijn de artikelen 226 en 227 van het Wetboek van 
Strafrecht van toepassing. 

Aanteekening van 
de aanmelding: 

(Achterzijde) 
Datum: Onderteekening van het 

gewestelijk arbeidsbureau: 

25. Februar 1942. VERORDNUNG des 
Reichskommissars flir die besetzten nie
derlandischen Gebiete Uber die nieder
landische Tierarzteschaft (Tierarzteord
nung). (Verordnungsblatt, Stiick 6). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des FUhrers 
Uber Austibung der R egierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
I S . 778) verordne ich : 

TITEL I. 
Der Tlerarzt. 

§ I. 

Tierarzt im Sinne dieser Verordnung ist, 
.wer berechtigt ist, den tierarztlichen Beruf 
in den besetzten niederlandischen Gebieten 
auszuUben und dort in ein Bevolkerungsre
gister aufgenommen ist oder sein muss. Da
bei bleibt ein zeitweiliges Ruhen der B erech
tigung, den tierarztlichen Beruf auszuUben, 
ausser Betracht. 

§ 2 . 

(1) Der Tierarzt ist berufen, flir die Ge
sundheit des Tierbestandes zu sorgen, an der 

25 Februari 1942. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de 
Nederlandsche dierenartsen (Dieren
artsenverordening). ( Verordeningenblad, 
Aflevering 6.) 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I , blz. 778) bepaal ik : 

H00l,DSTUK I. 

De lllerenarts. 

Artikel 1. 

Dierenarts in den zin van deze verorde
ning is hij die bevoegd is het beroep van 
dierenarts in het bezette Nederlandsche ge
bied uit te oefenen en daar in een bevol
kingsregister is opgenomen of dient te zijn 
opgenomen. Daarbij blijft een tijdelijk rus
ten van de bevoegdheid om het beroep van 
dierenarts uit te oefenen buiten aanmerking. 

Artikel 2. 

(1) Op den dierenarts rust de plicht 
zorg te dragen voor de gezondheid van den 
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Hebung seiner Zucht- und Leistungsfiihig
keit mitzuwirken und die Volksgemeinschaft 
vor Gefahren und Schadigungen <lurch Tier
krankheiten sowie <lurch Lebensmittel und 
Erzeugnisse tierischer H erkunft zu schi.it
zen. Er erfi.illt eine <lurch dieses Gesetz ge

' regelte offentliche Aufgabe. 
(2) Der Tierarzt ist verplichtet, seinen 

Beruf gewissenhaft auszui.iben und sich bei 
seinem Verhalten innerhalb und ausserhalb 
des Berufs der Achtung und des Vertrauens 
wUrdig zu zeigen, die dieser erfordert. 

§ 3. 
(1) Soweit berechtigte Belange es erfor

dern, ist ein Tierarzt verpflichtet, ein Ge
heimnis zu bewahren, das ihm im Zusam
menhang mit seiner Berufsausi.ibung bekannt 
geworden ist . 

(2) Die Vorschrift des Absatzes 1 gilt 
nicht, soweit offentliche Belange dies erfor
dern. 

§ 4· 
(1) Ein Tierarzt kann darauf verzichten, 

den tierarztlichen Beruf auszui.iben und die
sen Verzicht widerrufen. Er bedarf dazu der 
Zustimmung des Prasidenten der Niederlan
dischen Tierarztekammer. Verweigert dieser 
die Zustimmung, so kann der Tierarzt die 
Entscheidung der staatlichen Behorde im 
Sinne des § 33 anrufen. Solange der Ver
zicht gi.iltig ist, ruht die Berechtigung des 
Tierarztes, den tierarztlichen Beruf auszu
tiben. 

(2) Ein Tierarzt kann auf die Berechti
gung verzichten, den tierarztlichen Beruf 
auszui.iben. Er verliert damit die Berechti
gung, die Bezeichnung Tierarzt zu fi.ihren. 

(3) Ein Verzicht und ein Widerruf eines 
Verzichtes sind dem Prasidenten gegeni.iber 
zu erklaren. 

TITEL II. 

Die Nlederliindlsche Tlerilrztekammer. 

ABSCHNITT I. 

Aufgaben und Zielsetzung der Nieder
Jandischen Tierarztekammer. 

§ 5. 
(1) Aufgabe der Niederlandischen Tier

arzteschaft in ihrer Gesamtheit ist es, den 
Tierbestand gesundheitlich und zi.ichterisch 
zu betreuen und der Volksgesundheit und 
der Volkswirtschaft zu dienen. 

(2) Die niederlandische Tierarzteschaft 
wird zur Niederlandischen Tierarztekammer 
zusammengeschlossen. J eder Tierarzt ist 
Mitglied der Kammer. 

(3) Die Kammer gewahrleistet die Er
ftillung der tierarztlichen Aufgaben und 
nimmt die berufsstandischen Belange der 
T ierarzte wahr. Sie sorgt <lurch geeignete 
Massnahmen ftir einen sittlich und wissen
schaftlich hochstehenden und wirtschaftlich 
gesicherten Tierarztestand und schi.itzt den 
Tierarzt vor den Gefahren, die ihn in seinem 
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veestapel, mede te werken bij het bevorde
ren van zijn teelt- en prestatievermogen en 
de volksgemeenschap te behoeden tegen ge
vaar en schade door veeziekten, alsmede 
door levensmiddelen en producten van dier
lijken oorsprong. Hij vervult een door deze 
wet geregelde openbare taak. 

(2) De dierenarts is verplicht zijn bee 
roep met nauwgezetheid uit te oefenen en 
zich door zijn gedragingen, zoowel in als 
buiten beroep, de achting en het vertrouwen, 
welke voor hetzelve een vereischte zijn, 
waardig te toonen. 

Artikel 3. 
(1) Een dierenarts is verplicht een ge

heim te bewaren, hetwelk hem in verband 
met de uitoefening van zijn beroep is bekend 
geworden, voor zoover gerechtvaardigde be
langen dit eischen. 

(2) Het bepaalde bij het eerste lid is 
niet van toepassing, voor zoover openbare 
belangen <lit eischen. 

Artikel 4. 
(1) E en dierenarts kan verklaren afstand 

te doen van de ui toefening van het beroep 
van dierenarts; hij kan dcze verklaring her
roepen. Daartoe behoeft hij de toestemming 
van den President d er Nederlandsche Die
renartsenkamer. Indien deze de toestemming 
weigert, kan de dierenarts de beslissing van 
de Rijksinstantie in den zin van artikel 33 
inroepen. Zoolang de afstand rechtsgeldig 
is , rust de bevoegdheid van den dierenarts 
om het beroep van dierenarts uit te oefenen. 

(2) Een dierenarts kan verkla ren af
stand te doen van de bevoegdheid tot uit
oefening van het beroep van dierenarts. 
Hierdoor verliest hij het recht den titel van 
dierenarts te voeren. 

(3) Een verklaring van afstand en een 
herroeping van een zoodanige verklaring 
worden afgelegd bij den President. 

HOOFDSTUK II. 
De Nederlandsche dlerenartsenkamer. 

AFDEELING I. 

Van de taak en het doe/ der Nederlandsche 
Dierenartsenkamer. 

Artikel 5. 
(1) Het is de taak van de gezamenlijke 

Nederlandsche dierenartsen den veestapel te 
verzorgen met betrekking tot de gezondheid 
en de fokkerij, alsmede de volksgezondheid 
en de volkshuishouding te dienen. 

(2) De Nederlandsche dierenartsen wor
den in de Nederlandsche Dierenartsenkamer 
vereenigd. Elke dierenarts is lid der Kamer. 

(3) De Kamer waarborgt het vervullen 
van de taak der dierenartsen en neemt hun 
belangen waar, in 2ooverre deze op hun be
roepsstand betrekking hebben. Zij draagt 
door het treffen van daartoe geeigende maat
regelen zorg voor een zoowel zedelijk als 
wetenschappelijk hoogstaanden, alsmede eco
nomisch geborgen dierenartsenstand ; verder 



Ansehen oder in der Erfi.illung seiner Berufs
pflichten beeintrachtigen. 

(4) Die Kammer hat insbesondere 
1) die tierarztliche Versorgung sicherzu

stellen; 
2) i.iber die Wahrung der tierarztlichen 

Berufsehre und die Erfi.illung der tierarzt
lichen Berufspflichten zu wachen; 

3) die tierarztliche Ausbildung und Fort
bildung zu fordem; 

4) fi.ir ein gedeihliches Verhaltnis der 
Tierarzte untereinander zu sorgen; 

5) Fi.irsorgeeinrichtungen fi.ir Tierarzte 
und deren Hinterbliebene zu schaffen. 

§ 6. 
(1) Die Niederlandische Tier,arztekam

mer ist eine Korperschaft des offentlichen 
Rechts im Sinne des Artikels 152 der Ver
fassungsurkunde. 

(2) Der Sitz der Kammer wird nach An
horung ihres Prasidenten van der staatlichen 
Behorde bestimmt. 

ABSCHNITT II. 

Leitung der Niederlandischen T ierarzte
kamrner. 

§ 7. 
(1) An der Spitze der Niederlandischen 

Tierarztekammer steht ein Tierarzt als Pra
sident der Niederlandischen Tierarztekam
mer. 

(2) Der Prasident vertritt die Kammer 
gerichtlich und aussergerichtlich. 

(3) Der Prasident emennt und entlasst 
mit Zustimmung der staatlichen Behorde 
seinen Stellvertreter und setzt den Umfang 
seiner Stellvertretungsbefugnis fest. 

§ 8. 

(1) Dern Prasidenten der Niederlandi
schen Tierorztekammer steht das aus Tier
arzten gebildete Prasidium der Niederlandi
schen Tierarztekammer zur Seite. 

(2) Mitglieder des Prasidiums sind kraft 
Amtes 

1) der Stellvertreter des Prasidenten; 

2) die Vorsitzenden der Bezirksabteilun
gen. 

(3) Mitglieder des Prasidiums sind kraft 
Berufung <lurch den Prasidenten, die der Zu
stimmung der staatlichen Behorde bedarf, 

1) sechs Tierarzte, van denen mindestens 
zwei im fleischbeschaulichen Dienste tatig 
sein miissen; 

2) ein tierarztlicher Staatsbeamter ( amb
tenaar van den veeartsenijkundigen dienst); 

3) ein Universitatsprofessor der Tier
heilkunde. 

(4) Der Vorsitzende jeder Bezirksabtei
Jung schlagt fi.inf Tierarzte vor; aus diesen 
bestimmt der Prasident die im Absatz 3, Zif
fer 1, erwahnten Mitglieder des Prasidiums. 
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behoedt zij den dierenarts tegen gevaren, 
welke afbreuk doen aan zijn aanzien of hem 
in de vervulling van zijn beroepsplichten be
lemmeren. 

(4) Meer bepaaldelijk dient de Kamer: 
1) de dierenartsenijkundige verzorging 

te waarborgen; 
2) over de behartiging van de beroeps

eer der dierenartsen en over de vervulling 
hunner beroepsplichten te waken; 

3) de opleiding tot dierenarts en de ver
dere opleiding der dierenartsen te bevorde
ren · 

4) voor een vruchtbare verstandhouding 
der dierenartsen onderling zorg te dragen; 

5) instellingen voor de sociale verzorg,ng 
van dierenartsen en hun nagelaten betrek
kingen in het !even te roepen. 

Artikel 6. 
(1) De Nederlandsche Dierenartsenka

mer is een rechtspersoonlijkheid bezittend 
openbaar lichaam in den zin van artikel 152 

der Grondwet. 
(2) De zetel der Kamer wordt, haar 

President gehoord, door de Rijksinstaritie 
aangewezen. 

AFDEELING II. 

Van het bestuur der Nederlandsche 
Dierenartsenkamer. 

Artikel 7. 
(1) Aan het hoofd der Nederlandsche 

Dierenartsenkamer staat een dierenarts als 
President der Nederlandsche Dierenartsen
kamer. 

(2) De President vertegenwoordigt de 
Kamer zoowel in als buiten rechte. 

(3) Met toestemming van de Rijksin
stantie benoemt en ontslaat de President zijn 
plaatsvervanger en stelt den omvang van de 
bevoegdheid, welke deze als zoodanig heeft, 
vast. 

Artikel 8. 
(1) De President der Nederlandsche 

Dierenartsenkamer wordt bijgestaan door 
den Raad der Nederlandsche Dierenartsen
kamer, welke is samengesteld uit dierenart
sen. 

(2) Leden van den Raad uit hoofde van 
hun ambt zijn: 

1) de plaatsvervanger van den Presi-
dent; · 

2) de voorzitters der gewestelijke afdee
lingen. 

(3) 1 Leden van den R aad uit hoofde van 
hun benoeming door den President onder 
goedkeuring van de Rijksinstantie zijn: 

1) zes dierenartsen, van wie ten minste 
twee werkzaam moeten zijn bij den vleesch
keuringsdienst; 

2) een ambtenaar van den veeartsenij
kundigen dienst ; 

3) een hoogleeraar in de diergeneeskun
dige wetenschap aan een universiteit. 

(4) De voorzitter van elke gewestelijke 
afdeeling stelt een voordracht op van vijf 
dierenartsen; uit hen benoemt de P resident 
de in het derde lid, onder 1, bedoelde leden 
van den Raad. 
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(5) Die im Absatz 3 bezeichneten Per
sonen werden auf die Dauer von vier J ahren 
berufen. Treten d iese Personen an die Stelle 
vorze1bg ausgeschiedener Mitglieder des 
Prasidiums, so endet ihre Amtszeit mit der 
der anderen Mitglieder. Wiederberufung ist 
zulassig. 

(6) Die im Absatz 3 bezeichneten Per
sonen konnen die Berufung nur ablehnen 
oder die Entlassung aus dem Prasidium nur 
verlangen, wenn ein wichtiger Grund vor
liegt. Als wichtiger Grund gilt insbesondere, 
wenn der Betroffene 

r) bereits mehr als sechs Jahre ununter
brochen ein offentliches Arnt unbesoldet ver
waltet hat; 

z) mehr als zwei Vormundschaften 
fi.ihrt; 

3) 
4) 

hat. 

anhaltend krank ist oder 
das sechzigste Lebensjahr vollendet 

(7) D er Stellvertreter des Vorsitzenden 
einer Bezirksabteilung ist <lessen Stellver
treter im Prasidium. 

(8) FUr jedes der im Absatz 3 erwahn
ten Mitglieder wird ein Stellvertreter beru
fen, wobei die Vorschriften der Absatze 3 
bis 6 entsprechend gelten. 

§ g. 

(r) D er Prasident der Niederlandischen 
Tierarztekammer £asst seine Entschliessun
gen unter eigener Verantwortlichkeit. 

(z) Der Prasident kann vor jeder Ent
schliessung den Rat des Prasidiums der Nie
derlandischen Tierarztekammer oder ein
zelner seiner Mitglieder einholen. Er kann 
auch jeden Tierarzt auffordem, ihn in be
stimmten Angelegenheiten zu beraten. 

( 3) Der Prasident muss den Rat des 
Prasidiums vor seiner Entschliessung in allen 
Angelegenheiten einholen, fi.ir die es in die
ser Verordnung bestimmt ist oder die die 
staatliche Behorde einzeln oder der Gattung 
nach bezeichnet. 

(4) Auf den Sitzungen des Prasidiums 
werden die einzelnen Gegenstande der Ta
gesordnung erortert; eine Abstimmung oder 
Beschlussfassung findet nicht statt. Die Mit
glieder des Prasidiums sind zur Aeusserung 
verpflichtet, wenn ihre Meinung von der des 
Prasidenten abweicht. Eine solche Aeusse
rung ist im Sitzungsprotokoll aufzunehmen . 

(s) D er Prasident teilt den Mitgliedem 
des Prasidiums seine Entschliessung hin
sichtlich jedes Beratungsgegenstandes in ge
eigneter W e ise mit. 

§ IO . 

D ern Prasidenten der Niederlandischen 
Tierarztekammer steht zur Vorbereitung und 
DurchfUhrung seiner Entschliessungen eine 
Kanzlei zur VerfUgung. 1hr steht der Ge
schaftsfUhrer vor, der vom Prasidenten mit 
Genehmigung der staatlichen Behorde be
stellt wird. 
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(s) De in het derde lid genoemde per
sonen worden voor den tijd van vier jaren 
benoemd. Treden deze personen in de plaats 
van tusschentijds afgetreden leden van den 
Raad, dan eindigt hun ambtstijd tegelijk met 
<lien der andere leden. De leden zijn terstond 
herbenoembaar. 

(6) D e in het derde lid genoemde per
sonen kunnen de benoeming slechts weigeren 
of hun ontslag uit den Raad slechts verzoe
ken, indien daartoe een gewichtige reden be
staat. Als gewichtige reden wordt in het bij
zonder beschouwd, wanneer de betrokkene ~ 

r) reeds meer dan zes jaren ononderbro
ken een onbezoldigd openbaar ambt heeft 
bekleed; 

z) met meer dan twee voogdijen is be
last; 

3) voortdurend ziek is of 
4) den vollen ouderdom van zestig jaren 

heeft bereikt. 
(7) De plaatsvervanger van den voor

zitter eener gewestelijke afdeeling is tevens 
diens plaatsvervanger in den Raad. 

(8) Voor elk der in het derde lid ge
noemde leden wordt een plaatsvervanger be
noemd, waarbij de voorschriften van het 
derde tot en met zesde lid van overeenkom
stige toepassing zijn. 

Artikel g. 
(r) De President der Nederlandsche Vee

artsenkamer neemt zij n beslissingen onder 
eigen verantwoordelijkheid. 

(z) De President kan, alvorens een be
slissing te nemen, het advies van den Raad 
der N ederlandsche Dierenartsenkamer of 
van enkele zijner leden inwinnen. Tevens 
kan hij iederen dierenarts uitnoodigen hem 
in bepaalde aangelegenheden van advies t e 
dienen. 

(3) De President is gehouden het advies 
van den Raad in te winnen alvorens een be
slissing te nemen in alle aangelegenheden, 
waarvoor deze verordening zulks bepaalt of 
welke de Rijksinstantie afzonderlijk of 
groepsgewijs aanwijst. 

(4) Op de vergaderingen van den Raad 
wordt over de afzonderlijke onderwerpen der 
agenda beraadslaagd. Er wordt niet gestemd 
en er worden geen besluiten genomen . De 
leden van den Raa d zijn verplicht aan hun 
meening uiting te geven, indien deze van de 
m eening van den President afwijkt. Zooda
nige uiting wordt in d e notulen der vergade
ring opgenomen. 

(.5) De President geeft den leden van 
den Raad op een daartoe geeigende wijze 
kennis van zijn beslissing ten aanzien van 
ieder onderwerp, dat dee! van de beraadsla
ging heeft uitgemaakt. 

Artikel 10. 

D e President der Nederlandsche Dieren
artsenkamer heeft, ter voorbereiding en uit
voering van zijn beslissingen, een secretarie 
tot zijn beschikking. Aan het hoofd daarvan 
staat een dagelijksch best.uurder, die door 
den President onder goedkeuring van de 
Rijksinstantie wordt benoemd. 



§ II, 

(1) Die in den§§ 8, Absatze 1 bis 3, und 
10 bezeichneten Personen werden vor An
·tritt ihres Amtes vereidigt. 

(2) Die Eidesformel wird durch Verwal
tungsanordnung festgelegt. 

ABSCHNITT III. 

Verwaltungsauibau der N iederlandischen 
Tierarztekammer. 

§ 12, 

Zur Durchfiihrung der Aufgaben der Nie
<ierlandischen Tierarztekammer werden Be
zirksabteilungen gebildet. Der Prasident der 
Kammer setzt deren Sitz und Zustandig
keitsbereich fest. Die Festsetzung bedarf der 
Genehmigung der staatlichen Behorde. 

§ 13. 

(1) Der Prasident der Niederlandischen 
Tierarztekammer beruft die Vorsitzenden der 
Bezirksabteilungen und beruft sie ab. 

(2) Die staatliche Behorde kann anord
nen, dass bestimmte Berufungen gemass Ab
satz 1 ihrer Genehmigung bedlirfen. 

§ 14. 

Mit Genehmigung des Prasidenten der 
Niederlandischen Tierarztekammer beruft 
jeder Vorsitzende einer Bezirksabteilung 
einen Tierarzt zu seinem Stellvertreter und 
~etzt den Umfang seiner Stellvertretungsbe
fugnis fest. 

§ 15. 

(1) D en Vorsitzenden der Bezirksabtei -
1ungen steht ein Beirat zur Seite. 

(2) Der Beirat setzt sich aus hochstens 
zehn Tierarzten zusammen, die der Vorsit
zende mit Genehmigun g des Prlisidenten der 
Niederlandischen Tierarztekammer beruft. 

(3) Die Vorschriften des§ 8, Absatze 5, 6 
und 8, und der §§ g und II finden entspre
chende Anwendung. 

§ 16. 
(x) D er Prasident der Niederlandischen 

Tierarztekammer kann zur Wahmehmung 
bestimmter Aufgaben besondere sachliche 
Verwaltungsdienststellen errichten. 

(2) Entschliessungen nach Absatz 1 be
dlirfen der Genehmigung der staatlichen Be
horde. 

(3) Im librigen gelten die Vorschriften 
der §§ II, 13 und 14 entsprechend mit der 
M assgabe, dass die Vorsitzenden und die 
Stellvertreter der Vorsitzenden der Verwal
tungsdienststellen nicht Tierarzte zu sein 
brauchen. 
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Artikel 11. 

(1) De personen, genoemd in de artike
len 8, eerste tot en met derde lid, en 10, war
den voor het aanvaarden van hun ambt be
eedigd. 

(2) De eedsformule wordt bij instructie 
vastgesteld. 

AFDEELING III. 

Van de inrichting der Nederlandsche 
Dierenartsenkamer. 

Artikel 12. 

Ter uitvoering van de taak der Neder
landsche Dierenartsenkamer warden gewes
telijke afdeelingen ingesteld. De President 
der Kamer bepaalt haar zetel en bevoegd
heidsgebied, onder goedkeuring van de Rijks
instantie. 

Artikel 13. 

(1) De President der Nederlandsche Die
renartsenkamer benoemt de voorzitters der 
gewestelijke afdeelingen en ontslaat hen. 

( 2) De Rijksinstantie kan voorschrijven, 
dat bepaalde der in het vorig lid bedoelde 
benoemingen haar goedkeuring behoeven. 

Artikel 14. 

Met goedkeuring van den ·President der 
Nederlandsche Dierenartsenkamer benoemt 
iedere voorzitter eener gewestelijke afdee
ling een dierenarts tot zijn plaatsvervanger 
en stelt den omvang van de bevoegdheid, 
welke deze als zoodanig heeft, vast. 

Artikel 15. 

(1) De voorzitters der gewestelijke af
deelingen warden bijgestaan door een Raad 
van Bijstand. 

(2) D e Raad van Bijstand bestaat uit 
ten hoogste tien dierenartsen, die door den 
voorzitter onder goedkeuring van den Presi
dent der Nederlandsche Dierenartsenkamer 
warden benoemd. 

(3) De voorschriften van artikel 8, vijf
de, zesde en achtste lid, en van de artikelen 
g en II zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 16. 

(x) De President der Nederlandsche 
Dierenartsenkamer kan ter vervulling van 
bepaalde taken bijzondere administratieve 
bureaux voor deze aangelegenheden instel
len. 

(2) B esluiten in overeenstemming met 
het bepaalde in het eerste lid zijn aan de 
goedkeuring van de Rijksinstantie onder
worpen. 

(:i) Overigens zijn de voorschriften van 
de artikelen x1, 1:i en 14 van overeenkom
stige toepassing, met <lien verstande, dat de 
voorzitters der administratieve bureaux en 
hun plaatsvervangers geen dierenartsen be
hoeven te zijn. 
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ABSCHNITT IV. 

Verordnungsbeiugnis der Niederlandischen 
Tierarztekammer. 

§ 17. 
(1) Die Niederlandische Tierarztekam

mer hat im Rahmen ihres Aufgabenbereichs 
Verordnungsbefugnis im Sinne des Artikels 
:x 53 der Verfassungsurkunde. 

(2) Der Prasident der Kammer i.ibt die 
Verordnungsbefugnis aus, nach dem er den 
Rat des Prasidiums eingeholt hat. 

§ 18. 
Die auf Grund des § 17 erlassenen Ver

ordnungen werden im Niederlandischen Tier
arzteblatt verki.indet. 

§ 19. 
In einer auf Grund des § 17 erlassenen 

Berufsordnung konnen grundsatzliche Fra
gen der Ausi.ibung des tierarztlichen Berufs 
geregelt werden. Die Berufsordnung kann 
insbesondere Naheres dari.iber bestimmen, 
unter welchen Voraussetzungen ein Tierarzt 
als Fachtierarzt anerkannt wird und inwie
weit Vertrage i.iber eine tierarztliche Tatig
keit der Genehmigung eines Organes der 
Niederlandischen Tierarztekammer bedi.ir
fen. 

§ 20. 

In einer auf Grund des § 1 7 erlassenen 
Niederlassungsordnung kann geregelt wer
den, · unter welchen Voraussetzungen ein 
Tierarzt berechtigt ist, sich zur Ausi.ibung 
des tierarztlichen Berufs an einem bestimm
ten Orte niederzulassen. 

§ 21. 

In einer auf Grund des § 1 7 erlassenen Ge
bi.ihrenordnung kann bestimmt werden, wel
che Betrage Tierarzte als Vergi.itung fi.ir 
ihre Tatigkeit hochstens fordem dtirfen. 

§ 22, 
(1) In einer auf Grund des § 17 erlas

senen Schlichtungsordnung konnen Bestim
mungen i.iber die Schlichtung von Streitig
keiten zwischen Tierarzten getroffen werden. 

(2) Die Schlichtungsordnung kann be
stimmen, dass kcin Tierarzt ein Verfahren 
vor dem Zivilrichter und ein nur auf Privat
klage hin einzuleitendes Verfahren vor dem 
Strafrichter gegen einen anderen Tierarzt 
anhangig machen darf, bevor das Schlich
tungsverfahren beendet ist, es sei denn, dass 
dem Tierarzt ein Verlust von Fristen droht. 
Der R ichter pri.ift von Amts wegen, ob nach 
der Schlichtungsordnung ein Verfahren vor 
ihm zulassig ist. 

(3) Die Schlichtungsordnung kann be
stimmen, dass die Vorschrift des Absatzes 1 

auf Antrag beider Beteiligter auch auf die 
Schlichtung von Streitigkeiten zwischen 
einem Tierarzt und einem Dritten Anwen
dung findet. 

AFDEELING IV. 

Van de verordenende bevoegdheid der 
Nederlandsche Dierenartsenkamer. 

Artikel ·1 7. 

(1) De Nederlandsche Dierenartsenka
mer bezit binnen het kader van haar taak 
verordenende bevoegdheid in den zin van 
artikel 153 der Grondwet. 

(2) Deze v erordenende bevoegdheid 
wordt, na het advies van den Raad te hebben 
ingewonnen, door den President der Kamer 
uitgeoefend. 

Artikel 18. 
Verordeningen, uitgevaardigd ingevolge 

het bepaalde bij artikel 17, worden afgekon
digd in het ,,Nederlandsche Dierenartsen
blad". 

Artikel 19. 
Bij een ingevolge het bepaalde bij artikel 

1 7 uit te vaardigen beroepsreglement kunnen 
principieele vraagstukken betreffende de 
uitoefening van het beroep van dierenarts 
geregeld worden. In het beroepsreglement 
kan meer in het bijzonder nader bepaald 
worden, onder welke voorwaarden een die
renarts als specialist wordt erkend en in hoe
verre overeenkomsten ter zake van de werk
zaamheid als dierenarts aan de goedkeuring 
der Nederlandsche Dierenartsenkamer on
derworpen zijn. 

Artikel 20. 

Bij een ingevolge het bepaalde bij artikel 
17 uit te vaardigen vestigingsreglement kan 
geregeld worden, onder welke voorwaarden 
een dierenarts bevoegd is zich ter uitoefening 
van het beroep van dierenarts in een bepaal
de plaats te vestigen. 

Artikel 21. 

Bij een ingevolge het bepaalde bij artikel 
17 uit te vaardigen tariefreglement kan wor
den bepaald, welke maximum-bedragen die
renartsen als vergoeding voor hun werkzaam
heden mogen vorderen. 

Artikel 22. 
(1) Bij een ingevolge het bepaalde bij 

artikel 17 uit te vaardigen bemiddelingsre
glement kunnen voorschriften worden uit
gevaardigd betreffende de bemiddeling in 
geschillen tusschen dierenartsen. 

(2) Het bemiddelingsreglement kan be
palen, dat geen dierenarts tegen een ande
ren dierenarts een vordering voor den bur
gerlijken rechter mag instellen of een klacht 
wegens een slechts op klachte vervolgbaar 
feit mag indienen, alvorens de bemiddelings-
procedure is beeindigd, tenzij het verloopen 
van termijnen daarvan het gevolg dreigt te 
zijn. De rechter onderzoekt ambtshalve, of 
een voor hem aanhangig gemaakte procedure 
volgens het bemiddelingsreglement toelaat
baar is. 

(3) Het bemiddelingsreglement kan be
palen, dat op verzoek van beide partijen het 
eerste lid ook kan worden toegepast op de 
bemiddeling in geschillen tusschen een die
renarts en een derde. 
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§ 23. 

(1) In einer auf Grund des § 17 erlas
senen Beitragsordnung kann geregelt wer
den, welche Beitrage die Tierarzte an die 
Niederlandische Tierarztekammer zu ent
richten haben. Die Beitragsordnung sieht 
fur tierarztliche Beamte, unselbstandige 
Jungtierarzte und Tierarzte im Ruhestand 
Beitragsermassigungen var. 

(2) Die Beitrage werden auf Grund einer 
Verfiigung des Prasidenten der Kammer bei
getrieben. Diese ist auf Grund einer Ausfer
tigung, die im Eingang die Worte .,Im Na
men des Rechts" ftihrt, sofort gemass den 
Bestimmungen der niederlandischen Zivil
prozessordnung vollstreckbar. 

§ 24. 
(1) In einer auf Grund des § 17 erlas

senen Berufsgerichtsordnung kann die Bil
dung van berufsstandischen Gerichten, ihre 
Zustandigkeit und ihre Strafbefugnis, ihre 
Besetzung und das sonstige vor ihnen zu be
obachtende Verfahren geregelt werden. 

( 2) Die berufsstandischen Gerichte kon
nen auch wegen solcher Handlungen Strafen 
auferlegen, die sich vor dem Beginn ihrer 
Wirksamkeit, jedoch nach dem Tag des In
krafttretens dieser Verordnung zugetragen 
haben. 

§ 25. 

(1) In einer auf Grund des § 17 erlas
senen Verordnung konnen Ordnungsstrafen 
bis zu eintausend Gulden angedroht werden. 

(2) Eine Ordnungsstrafe kann erst ver
hangt werden, nachdem derjenige, der zu 
ihrer Verhangung befugt ist, den beschuldig
ten Tierarzt gehort hat. 

(3) Die Bestrafung eines tierarztlichen 
Beamten oder Angestellten des Staates, der 
Provinzen oder der Gemeinden ist erst zu
lassig, nachdem seine vorgesetzte Dienst
stelle entschieden hat, dass er der Vorschrift 
nicht bei einer dienstlichen Tatigkeit zuwi
dergehandelt hat. 

(4) Eine Ordnungsstrafe verfallt, wenn 
tiber den ihr zugrunde liegenden Tatbestand 
ein Urteil eines berufsstandischen Gerichts 
ergeht und rechtskra ftig wird. Ein als Ord
nungsstrafe entrichteter Betrag wird dem 
Bestraften in diesem Falle zurtickerstattet. 

(5) § 23, Absatz 2, gilt entsprechend. 

(6) Im tibrigen regelt sich das Verfahren 
bei der Verhangung einer Ordnungsstrafe 
n ach einer auf Grund des § -17 erlassenen 
Ordnungsstrafverfahrensordnung. 

§ 26. 
Eine auf Grund des § 17 erlassene Ver

ordnung darf nicht in die dienstliche Tatig
keit eines tiera rztlichen B eamten · oder An-
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Artikel 23. 

(1) Bij een ingevolge het bepaalde bij 
artikel 17 uit te vaardigen contributieregle
ment kan warden geregeld, welke contribu
tie de dierenartsen aan de Nederlandsche 
Dierenartsenkamer dienen te betalen. Het 
contributiereglement voorziet in de mogelijk
heid van verminderde contributie voor dier
geneeskundige ambtenaren, niet zelfstandig 
praktijk uitoefenende jong-dierenartsen en 
gepensionneerde dierenartsen. 

(2) De contributies warden ingevorderd 
op grand van een beschikking van den Pre
sident der Kamer. Deze is volgens de bepa
lingen van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering terstond uitvoerbaar op een 
grosse, welke aan het hoofd voert de woor
den: .,In Naam van het Recht". 

Artikel 24. 
(1) Bij een ingevolge het bepaalde bij 

artikel 17 uit te vaardigen reglement op de 
beroepsrechtspraak kan de instellin g van be
roepsgerechten, hun bevoegdheidsgebied en 
hun strafbevoegdheid, hun samenstelling en 
de voor hen in acht te nemen procedure ge
regeld warden. 

(2) De beroepsgerechten kunnen even
eens straffen opleggen wegens handelingen, 
welke hebben plaats gevonden voor den aan
vang van hun werkzaamheden, doch n a de 
inwerkingtreding dezer verordening. 

Artikel 25. 

( 1) Bij een ingevolge het bepaalde bij 
artikel 17 uitgevaardigde verordening kun
nen tuchtrechtelijke straffen tot ten hoogste 
een duizend gulden warden gesteld. 

(2) E en tuchtrechtelijke straf kan slechts 
warden opgelegd, nadat degeen, die tot die 
oplegging bevoegd is, den verdachten dieren
arts heeft gehoord. 

(3) Een veeartsenijkundig ambtenaar, 
alsmede het overig veeartsenijkundig perso
neel in dienst van het Rijk, een provincie 
of een gemeente, kan eerst gestraft warden, 
nadat de boven hem gestelde instantie heeft 
beslist, dat hij niet tijdens de uitoefening 
van een tot den dienst behoorende werk
zaamheid in strijd met het in aanmerking 
komend voorschrift heeft gehandeld. 

(4) Een tuchtrechtelijke straf vervalt, in
dien over het aan haar ten grondslag liggen
de feit door den beroepsrechter is gevonnisd 
en zijn vonnis in kracht van gewijsde is ge
gaan. In dat geval wordt den gestrafte terug
betaald hetgeen hij bij wijze van tuchtrechte
lijke straf h eeft betaald . 

(5) H et tweede lid van artikel 23 is van 
overeenkomstige toepassing. 

(6) (?verigens geschiedt de te volgen pro
cedure b1J het opleggen van tuchtrechtelijke 
straffen volgens een op grand van artikel , 7 
uitgevaardigd tuchtrechtelijk strafvorde
ringsreglement. 

Artikel 26. 
. E en ing-:volge het bel?aalde bij artikel 1 7 

mtgevaard1gde verordenmg mag niet ingrij 
pen in de tot hun dienst behoorende werk-
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gestellten des Staates oder der Gemeinden 
eingreifen. 

§ 27. 
Der Erlass und die Aenderung der Berufs

ordnung, der Niederlassungsordnung, der 
Gebi.ihrenordnung, der Berufsgerichtsord
nung und der Ordnungsstrafverfahrensord
nung bedi.irfen der Genehmigung der staat
lichen Behorde. 

ABSCHNITT V. 

Verfiigungsbefugnis der N iederlandischen 
Tierarztekammer. 

§ 28. 
(1) Im Rahmen des Aufgabenbereichs 

der Niederlandischen Tierarztekammer kon
nen der Prasident und die von ihm dazu er
machtigten Kammerorgane gegeni.iber den 
Tierarzten in Einzelfallen Verfi.igungen er
lassen 

1) i.iber die Ausi.ibung der tierarztlichen 
Tatigkeit; 

2) i.iber ihre Mitarbeit bei der Tatigkeit 
der Kammer; 

3) im i.ibrigen, soweit dies in einer auf 
Grund des § 17 erlassenen Verordnung vor
gesehen ist. 

(2) Die Tierarzte haben den auf Grund 
des Absatzes 1 ergangenen Verfi.igungen Fal
ge zu leisten. 

Verfi.igungen, die auf Grund des § 28 er
lassen werden, werden den betroffenen Tier
arzten bekanntgemacht. Als Bekanntma
chung gilt auch eine Verki.indung im Nieder
landischen · Tierarzteblatt. 

§ 30. 
(1) Wer einer auf Grund des § 28 er

lassenen Verfi.igung zuwiderhandelt, kann 
mit einer Ordnungsstrafe bis zu eintausend 
Gulden von demjenigen bestraft werden, der 
die Verfi.igung erlassen hat, soweit dies in 
der Verfi.igung ausdri.icklich angedroht war
den ist. 

(2) § 25, Absatze 2 bis 6, findet ent
sprechende Anwendung. 

§ 31. 
§ 26 findet entsprechende Anwendung. 

ABSCHNITT VI. 

Haushalt und Kosten der Niederlandischen 
Tierarztekammer. 

§ 32. 
(1) Die Niederlandische Tierarztekam

mer bestreitet die Kosten ihrer Tatigkeit aus 
eigenen Einki.inften. 

(2) D er Prasident der Kammer stellt 
alljahrlich einen Haushaltsplan auf, fi.ir <les
sen ordnung~massige Durchfi.ihrung er der 
staatlichen Behorde verantwortlich ist. 

(3) Die J ahresabschlussrechnung der 
Tierarztekammer unterliegt alljahrlich der 
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zaamheid van een veeartsenijkundig ambte
naar, alsmede van het overig veeartsenijkun
dig personeel in dienst van het Rijk of een 
gemeente. 

Artikel 27. 
De uitvaardiging en de wijziging van het 

beroepsreglement, het vestigingsreglement, 
het tariefreglement, het reglement op de be
roepsrechtspraak en het tuchtrechtelijk straf
vorderingsreglement zijn aan de goedkeuring 
van de Rijksinstantie onderworpen. 

AFDEELING V. 

Van de beschikking gevende bevoegdheid 
van de Nederlandsche Dierenartsenkamer. 

Artikel 28. 
( 1) Binnen het kader van de taak van 

de Nederlandsche Dierenartsenkamer kun
nen zoowel de President als de organen der 
Kamer, welke hij daartoe machtiging heeft 
verleend, t en opzichte van de dierenartsen in 
afzonderlijke gevallen beschikkingen geven : 

1) betreffende de uitoefening van de 
werkzaamheden als dierenarts; 

2) betreffende hun deelneming aan de 
werkzaamheden der Kamer; 

3) overigens, indien en voor zoover zulks 
bij een ingevolge het bepaalde bij artikel 1 7 
uitgevaardigd voorschrift is bepaald. 

(2) De dierenartsen dienen gevolg t e ge
ven aan beschikkingen, gegeven ingevolge 
het eerste lid. 

Artikel 29. 
Bc;schikkingen , gegeven ingevolge het be

paalde bij artikel 28, warden aan de betrok
ken dierenartsen medegedeeld. Als mede
deeling geldt ook een afkondiging in het 
,,Nederlandsche D ierenartsenblad". 

Artikel 30. 
(1) Hij die in strijd met een ingevolge 

het bepaalde b ij artikel 28 gegeven beschik
king handelt, kan door dengeen, die de be
schikking heeft gegeven, warden gestraft 
met een tuchtrechtelijke straf van ten hoog
ste een duizend gulden, indien en voor zoo
ver zulks in de beschikking uitdrukkelijk is 
gesteld. . 

(2) Het tweede tot en met zesde lid van 
artikel 25 is van overeenkomst ige toepas-
sing. 

Artikel 31 . 

Artikel 26 is van overeenkomstige toepas
sing. 

AFDEELING VI. 

Van het beheer en de kosten der Neder
landsche Dierenartsenkamer. 

Artikel 32 . 

(r) De Nederlandsche D ierenartsenka
mer bekostigt haar werkzaamheden uit eigen 
inkomsten. 

(2) De President der Kamer maakt jaar
lijks een begrooting op en is jegens de Rijks
instantie verantwoordelijk voor een regel
matig beheer volgens dezelve. 

(3) De jaarlijksche rekening der Dieren
artsenkamer wordt telkenjare aan de verifi-



Nachpri.ifung <lurch die Oberste Rechnungs
kontrollbehorde ( A/gemeene Rekenkamer ). 
Auf Grund des Berichtes der Obersten Rech
nungskontrollbehorde erteilt der General
sekretar im Ministerium ftir Finanzen dem 
Prasidenten Entlastung. 

TJTEL III. 
Die Staatsaufslcht. 

§ 33. 
(1) Die Niederlandische Tierarztekam

mer untersteht der Aufsicht der staatlichen 
Behorde. 

(2) Staatliche Behorde ist nach Mass
gabe der Bestimmungen des Absatzes 3 der 
Generalsekretar im Ministerium fi.ir Land
wirtschaft und Fischerei oder der General
sekretar im Ministerium ftir Soziale Ange
legenheiten oder beider der vorbezeichneten 
Generalsekretare gemeinschaftlich. 

(3) Ein jeder der in Absatz 2 bezeichne
ten Generalsekretare i.ibt die Aufsicht im 
Rahmen des Wirkungsbereichs des von ihm 
geleiteten Ministeriums aus. Beri.ihrt die 
Handlung eines Organs der Niederlandischen 
Tierarztekammer, hinsichtlich welcher die 
Aufsichtsbefugnis geltend gemacht werden 
soll, den Wirkungsbereich beider Ministe
rien, so handeln die Generalsekretare im ge
genseitigen Einvernehmen. 

§ 34. 
(1) Die staatliche Behorde kann auf An

trag eines Betroffenen oder von Amts wegen 
eine auf Grund des § 1 7 erlassene Verord
nung mit Ausnahme der im § 27 genannten, 
eine auf Grund des § 28 erlassene Verfi.i
gung oder einen anderen Beschluss des 
Prasidenten oder eines Organs der Nieder
landischen Tierarztekammer ftir nichtig er
klaren, wenn sie einer Bestimmung dieser 
Verordnung oder einer anderen gesetzlichen 
Vorschrift widerspricht oder das Allgemein
wohl gefahrdet. Aus dem gleichen Grund 
kann die staatliche Behorde auf Antrag eines 
Betroffenen oder von Amts wegen eine Ent
scheidung des Prasidenten oder eines Or
gans der Kammer ftir vorlaufig unwirksam 
erklaren, jedoch nicht after als einmal und 
nur fi.ir einen bestimmten Zeitraum, der 
nicht !anger als ein Jahr sein darf. 

(2) Eine Erklarung gemass Absatz 1 ist 
mit Grunden zu versehen und in der glei
chen Weise kundzumachen, wie der betrof
fene Beschluss. 

§ 35. 
(1) Die staatliche Behorde kann sich 

vom Prasidenten der Niederlandischen Tier
arztekammer jederzeit unterrichten !assen 
und sie auf die fiir die Fi.ihrung dieser Kor
perschaft massgebenden Gesichtspunkte auf
merksam machen. 

(2) Der President ist verpflichtet, die 
staatliche Behorde zu den Sitzungen des 
Prasidiums der Kammer, die Vorsitzenden 
der Bezirksabteilungen sind verpflichtet, die 
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catie door de Algemeene Rekenkamer onder
worpen. ·op grand van het rapport der Alge
meene Rekenkamer verleent de Secretaris
Generaal van het D epartement van Finan
cien den President decharge. 

HOOl<'DS'l'Ul{ III. 
Van het toezkht van Staatsweg·e. 

Artikel 33. 
(1) De Nederlandsche D ierenartsenka

mer is aan het toezicht van de Rijksinstantie 
onderworpen. 

(2) Rijksinstantie is, overeenkomstig het 
in het derde lid bepaalde, de Secretaris-Ge
neraal van het D epartement van Landbouw 
en Visscherij of de Secretaris- Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken of beide 
genoemde Secretarissen-Generaal te zamen. 

(3) Elk der in het tweede lid genoemde 
Secretarissen-Generaal oefent het toezicht 
uit binnen het kader van het arbeidsterrein 
van het door hem geleide Departement van 
Algemeen Bestuur. Raakt de handeling van 
een orgaan der Nederlandsche Dierenartsen
kamer, ten aanzien waarvan de toezicht hou
dende bevoegdheid moet warden uitge
oefend, het arbeidsterrein van beide Depar
tementen van Algemeen Bestuur, dan han
delen de Secretarissen-Generaal in weder
zijdsche overeenstem,;ning. 

Artikel 34. 
( 1) De Rijksinstantie kan op verzoek 

van een belanghebbende, dan wel uit hoofde 
van zijn ambt, een ingevolge het bepaalde 
bij artikel 17 uitgevaardigde verordening, 
met uitzonderin g van de in artikel 2 7 gee 
noemde, een ingevolge het bepaalde bij arti
kel 28 gegeven beschikking dan wel eenig an
der besluit van den President of een orgaan 
der Nederlandsche D ierenartsenkamer nietig 
verklaren, indien deze strijdig is met eenige 
bepaling dezer verordening of met een ander 
wettelijk voorschrift dan wel het algemeen 
belang in gevaar brengt. Orn dezelfde reden 
kan de Rijksinstantie, op verzoek van een 
belanghebbende of uit hoofde van haar 
ambt, een beslissing van den President of 
van een orgaan der Kamer tijdelijk schorsen, 
doch niet vaker dan eenmaal en slechts voor 
een bepaalden tijd, welke niet !anger mag 
zijn dan een jaar. 

(2) Een verklaring ingevolge het vorig 
lid dient met redenen te warden om kleed en 
op dezelfde wijze te warden afgekondigd als 
het betreffende besluit. 

Artikel 35. 
(1) De Rijksinstantie kan zich door den 

President der Nederlandsche Dierenartsen
kamer te alien tijde doen inlichten en hem 
op de voor het besturen van dit lichaam be
langrijke gezichtspunten opmerkzaam ma
ken. 

(2) De President is verplicht de Rijks
instantie tot de vergaderingen van den R aad 
der Kamer en de voorzitters der gewestelijke 
afdeelingen zijn verplicht de Rijksinstantie 
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staatliche Behorde zu den Sitzungen der Bei
rate der Bezirk~abteilungen zu laden. Die 
staatliche Behorde kann sich bei der Teil
nahme an den Sitzungen vertreten !assen. 

(3) Die Vertreter der staatlichen Be
horde konnen auf den Sitzungen zu jeder 
Zeit auch ausserhalb der Tagesordnung das 
Wart ergreifen. Die staatliche Behorde kann 
jederzeit die Abhaltung von Sitzungen ver
langen, die hierauf von dem flir die Einbe
rufung zustandigen Organ einberufen wer
den. 

TITEL IV. 
Besondere Bestlmmungen iiber das tler

iirztllcbe Verelnswesen. 
§ 36. 

(1) Solange die Neuordnung des Ver
eins- und Stiftungswesens nicht abgeschlos
sen ist, trifft der im § 1, Absatz 1, der Ver
ordnung Nr. 41 /1941 zur Neuordnung auf 
dem Gebiete der nichtwirtschaftlichen Ver
einigungen und Stiftungen genannte Kom
missar seine Entscheidungen, die Personen
vereinigungen oder Stiftungen betreffend, 
die die Wahmehmung tierarztlicher Berufs
angelegenheiten oder wirtschaftliche oder 
kollegiale Belange von Tierarzten oder die 
Pflege der tierarztlichen Wissenschaft zur 
Aufgabe haben, im Einvemehmen mit dem 
Prasidenten der Niederlandischen Tierarzte
kammer. 

(2) D er Prasident ist befugt, diesbeziig
liche Antrage zu stellen. 

TITEL V. 
Uebergangs- und Schlussb_estlmmung·en. 

§ 37. 
(1) Die ,,Maatschappij voor Diergenees

kunde" bleibt als Vereinigung zur Pflege der 
tierarztlichen Wissenschaft bestehen. 

(2) Die staatliche Behorde kann die 
Rechte, Giiter und Verbindlichkeiten der 
Maatschappij, die sozialen Zwecken dienen 
oder allgemein tierarztlicher Natur sind, in
nerhalb eines J ahres nach Inkrafttreten die
ser Verordnung <lurch Verfiigung ganz oder 
teilweise auf andere natiirliche oder juristi
sche Personen iibertragen. Diese Verfiigung 
wird im ,,Nede

0

rlandsche Staatscourant" ver
offentlicht. 

(3) Fiir die auf Grund des Absatzes 1 

erforderlichen Eintragungen in offentliche 
Register sowie flir die damit zusammen
hangenden Rechtshandlungen und gerichtli
chen Geschafte werden Gebiihren und Steu
ern nicht erhoben. 

§ 38. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage 

ihrer Verkiindung in Kraft. 
(2) S ie wird als ,,Tierarzteordnung" zi

' tiert. 
Den Haag, am 25. Februar 1942. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiefe, 

SEYSS-lNQUART. 
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tot de vergaderingen van de Raden van Bij
stand der gewestelijke afdeelingen uit te noo
digen. Bij de deelneming aan deze vergade
ringen kan de Rijksinstantie zich doen ver
tegenwoordigen. 

(3) De vertegenwoordigers der Rijksin
stantie kunnen op de vergaderingen te alien 
tijde ook buiten de agenda om het woord 
nemen. De Rijksinstantie kan te alien tijde 
eischen, dat vergaderingen warden gehou
den; deze warden daarna door het daartoe 
bevoegde orgaan bijeengeroepen. 

HOOFDSTUK IV. 
Bljzondere bepallngen betreffende bet ver

eeulglngswezen der dlerenartseu. 
Artikel 36. 

(1) Zoolang de herordening van het ver
eenigings- en stichtingswezen niet is vol
tooid. neemt de in het eerste lid van artikel 
1 de~ Verordening No. 41 /1941, ten einde te 
komen tot een herordening op het gebied 
van de niet commercieele vereenigingen en 
stichtingen, genoemde Commissaris zijn be
slissingen, welke betrekking hebben op ver
eenigingen van personen of stichtingen, wel
ke het behartigen van de beroepsaangele
genheden of de economische of collegiale be
langen van dierenartsen dan we! de beoefe
ning en bevordering der diergeneeskundige 
wetenschap tot taak h ebben, in overeenstem
ming met den President der Nederlandsche 
Dierenartsenkamer. 

(2) De President is bevoegd desbetref
fende voorstellen in te dienen. 

HOOFDSTUK V. 
Overg·augs- ·en slotbopnlln gen. 

Artikel 37. 
(1) De Maatschappij voor Diergenees

kunde blijft bestaan als vereeniging ter be
vordering der d iergeneeskundige wetenschap. 

( 2) De Rijksinstantie kan de rechten, 
goederen en verplichtingen der Maatschap
pij , welke voor sociale doeleinden dienen of 
van algemeen diergeneeskundigen aard zijn , 
binnen een jaar na het in werking treden 
dezer verordening bij beschikking geheel of 
gedeeltelijk op andere natuurlijke of rechts
personen overdragen. Deze beschikking 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant 
bekendgemaakt. 

(3) Op de op grand van het eerste lid 
vereischte inschrijvingen in openbare regis
ters, evenals op de hiermede in verband 
staande rechtshandelingen en gerechtelijke 
verrichtingen, warden geen rechten en be

_ lastingen geheven. 

Artikel 38. 
(1) Deze verordening treedt in werking 

op den <lag barer afkondiging. 
(2) Zij wordt aangehaald als ,,Dieren

artsenverordening". 
's-Gravenhage, 2.5 Februari 1942. 

De R ijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 



N°. 17. 

25. Februar z942. SECHSTE VERORD
NUNG des Reichskommissars fu r die 
besetzten niederlandischen Gebiete, wo, 
<lurch die Verordnung Nr. 108/ 1940 
(Vierte Verordnung Uber besondere ver
waltungsrechtliche Massnahmen) er
ganzt wird. (Verordnungsblatt,StUck 6). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fuh
rers Uber AusUbung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGB!. I S . 778) verordne ich: 

§ I. 

Die Verordnung Nr. 108/,940 (Vierte Ver
ordnung Uber besondere verwaltungsrecht
liche Massnahmen) wird wie folgt erganzt: 

Dern § I wird unter Ziffer 19 folgendes 
hinzugefilgt: 

,,19) den Prasidenten der Niederlandi
schen Tierarztekammer." 

§ 2 . 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kilndung in Kraft. 

D en Haag, am 25. Februar 1942. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

N°. 18. 

23. Februar r942. VERORDNUNG der 
Generalsekretare in den Ministerien filr 
Finanzen, filr Justiz und filr Water
staat , wodurch die Kriegssachschaden
verordnung, die Verordnung Nr. 168/ 
1940 zur Regelung der Enteignung nach 
Artikel S der Verordnung iiber den 
Wiederafbau (II) und die Verordnung 
Nr. 234/ 1940 zur Regelung der aufge
schobenen Zahlung bei Enteignungen 
nach § 7 der Verordnung Nr. 168/1940 
abgeandert und erganzt werden. (Ver
ordnungsblatt, Stilck 6.) 

Auf Grund des § 3, Absatz 1, der Verord
nung Nr. 21/ 1940 iiber die Errichtung eines 
Wiederaufbaufonds und des § l der Verord
nung Nr. 23/ 1940 und gemass den§§ 2 und 3 
der Verordnung Nr. 3/1940 des Reichskom
missars filr die besetzten niederlandischen 
Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

Die Kriegssachschadenverordnung (Nr• 
221/ 1940) wird wie folgt abgeandert und 
erganzt: 

I. 
Der § 6 hat wie folgt zu lauten: 

,,§ 6 . 
(1) In Hohe des gemass den §§ 4 und s 

ermittelten Schadens wird · ein Beitrag ge
wahrt. 

(z) Im Falle der Bergung oder des Ab-
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N °. 17. 

25 Februari z942. ZESDE VERORDE-
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, hou
dende aanvulling van de Verordening 
No. 108/ I940 (Vierde Verordening be
treffende bijzondere maatregelen op ad
ministratiefrechtelijk gebied). (Veror
deningenblad, Aflevering 6) . 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den FUhrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van I8 
Mei 1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

De Verordening .No. 108/1940 
Verordening betreffende bijzondere 
gelen op administratiefrechtelijk 
wordt als volgt aangevuld: 

(Vierde 
maatre
gebied) 

Aan het slot van artikel I wordi: ender I9 
het volgende toegevoegd : 

,,19. den President der Nederlandsche 
Dierenartsenkamer." 

Artikel 2. 

D eze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 25 Februari 1942 . 

De Rijkscommi,saris voor , het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 

N°. 18. 

23 Februari r942. BESL UIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departementen 
van Financien, van Justitie en van 
Waterstaat, houdende wijziging en aan
yulling van het Besluit op de materieele 
oorlogsschaden, het Besluit N°. 168/1940 
tot regeling van de onteigening inge
volge artikel 5 van het besluit betref
fende den Wederopbouw (II) en van het 
Besluit N°. 234/1940 tot regeling van de 
uitgestelde betaling bij onteigeningen, 
als bedoeld in artikel 7 van het Besluit 
N°. 168/1940. (Verordeningenblad, A fleve
ring 6.) 

Op grond van § 3, lid 1, der Verordening 
N°. 21/1940 betreffende de instelling van een 
Fends voor den Wederopbouw en van-§ 1 der 
Verordening N°. 23/1940 en in overeenstem
ming met de§§ z en 3 der Verordening N°. 
3/1940 van den Rijkscommissa ris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 1 

Artikel 1 . 

H et Besluit op de materieele oorlogsschade 
(N°. 221/ 1940) wordt' als volgt gewijzigd en 
aangevuld: . 

I. 
Artikel 6 wordt gelezen: 

,,Artikel 6. 
(1) Tot het bedrag van de volgens de 

artikelen 4 en s · bepaalde schade wordt een 
bijdrage verleend. 

(2) Bij het bergen of het versleepen van 
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schleppens eines Schiffes nach dem Ort der 
Wiederherstellung oder Besichtigung wird 
iiberdies in Hohe der dafiir aufgewandten 
Kosten ein Beitrag gewiihrt." 

II. 
Der § 10, Absatz I, Satz I , hat wie folgt 

zu lauten: 
.,(r) Die Beitrage werden aus der Staats

kasse zugunsten derer gewiihrt, die hinsicht
lich der beschiidigten oder verlorengegan
genen Sachen ein Recht hatten ." 

III. 
Der § 11, Absatz 3, Satz I , hat wie folgt 

zu laut~n: 
.,(3) Die Grundbetriige der Eintragungen 

und die Zinsen konnen vorbehaltlich der Be
stimmungen der §§ 12, Absatz 5, und IS 
weper abgetreten noch verpfandet noch be
schlagnahmt (in beslag genomen) werden; sie 
bleiben auch ausserhalb der Konkursmasse 
des Berechtigten." 

IV. 
(I) Im § I 2 treten an die Stelle des Ab

satzes 2 die folgenden Absiitze 2 bis 4: 
,, (2) Wird der Betrag der Eintragung dem 

betreffenden Hypothekengliiubiger ganz oder 
teilweise ausbezahlt oder -von dem Berech
tigten zur Ti!gung von Hypothekenschulden 
verwendet, so ist eine nach den Vereinbarun
gen der Beteiligten bei vorzeitiger Tilgung 
etwa geschuldete Vertragsstrafe nicht zu 
leisten . 

(3) Von den bei der Eintragung vermerk
ten Hypothekenschulden sind, soweit sie den 
Eintragungsbetrag nicht iibersteigen, vom 
Ersten des auf die Schadenentstehung fol
genden Monats an fiir die Dauer der Ein
tragungszeit - gegebenenfalls abweichend 
von den zwischen den Beteiligten bestehen
den Vereinbarungen - keine hoheren Zinsen 
als 4 vom Hundert jahrlich zu zahlen. Der 
Generalsekretiir im Ministerium fiir Finanzen 
kann den Zinssatz in geeigneten Einzelfallen 
oder fiir Gruppen von Fallen auf 3 ½ vom 
Hundert herabset7.en. 

(4\ Die Hvpothekenglaubiger sind nicht 
berechtigt, sich aus dem Grundbetrag der 
Eintragungen zu befriedigen. Sie kcinnen sich 
;edoch wegen ihrer Zinsforderungen nach den 
vom Generalsekretiir im Ministerium fiir 
F inanzen zu erlassenden Richtlinien aus den 
auf die Eintragungen entfallenen Zinsen 
schadlos halten ; ein solcher Riickgriff ist 
wegen H ypothekenzinsen, die vor dem auf 
die Schadenentstehung folgenden Monats
ersten fallig waren, sowie wegen Tilgungsbe
triige auf die Hauptsumme der Hypotheken
forderung nur mit Genehmigung des General
sekret iirs im Ministerium fur Finanzen zu
lassig. Der tl'berschuss an Zinsen der Ein~ra
gung wird demjenigen, auf <lessen Namen 
die Eintragung lautet . ausbezahlt; sind 
jedoch bei der Eintragung dingliche Genuss
rechte, welche mit der beschadigten unbe
weglichen Sache verbunden waren, ver
merkt so kann der tl'berschuss den dinglich 
Berechtigten nach den vom Generalsekretar 
im Ministerium fiir Fmanzen im allgemeinen 
oder in Sonderfallen zu erlassenden Richt-

N°. 18 

een schip naar de plaats van herstel of onder
zoek wordt bovendien voor het bedrag der 
daarvoor gemaakte kosten een bijdrage ver
leend. " 

II. 
Artikel IO, lid I, eerste zinsnede, wordt 

gelezen: 
,,(1) De bijdragen worden uit 's Rijks kas 

beschikbaar gesteld ten behoeve van de
genen, die ten aanzien van de beschadigde of 
verloren gegane goederen een recht bezaten." 

III. 
Artikel I I, lid 3, eerste zinsnede, wordt 

gelezen: 
,,(3) De inschrijvingen en de renten kun

nen, behoudens het bepaalde in de artikelen 
12, lid 5, en 15, noch worden vervreemd, 
noch worden verpand, noch in beslag worden 
genomen; zij blijven ook buiten het faillisse
ment van den rechthebbende." 

IV . 
(1) Voor artikel 12, lid 2, treden de na

volgende leden 2 tot en met 4 in de plaats : 
.,(2) Wordt het bedrag van de inschrijving 

geheel of gedeeltelijk uitbetaald aan den be
trokken hypothecairen schuldeischer of 
wordt dit bedrag door den rechthebbende 
aangewend tot aflossing van hypothecaire 
geldleeningen, dan is in zooverre, in afwijking 
van de tusschen partijen dienaangaande gel
dende overeenkomsten, geen boete wegens 
vervroegde aflossing verschuldigd. 

(3) In afwijking van de tussch'en partijen 
bestaande overeenkomsten is over de bij de 
inschrijving vermelde hypothecaire geld
leeningen, voor zoover deze het bedrag der 
inschrijving niet overschrijden, van den eer
sten van d e maand, vo!gende op die , waarin 
de schade is ontstaan, gedurend e den tijd der 
inschrijving geen hoogere rente verschuldigd 
dan 4 ten honderd 's jaars. Voor daarvoor in 
aanmerking komende gevallen of groepen 
van gevallen kan dit percentage door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien worden verlaagd tot 3 ½ ten 
honderd. 

(4) De houders van hypotheken zijn niet 
gerechtigd op de hoofdsom der inschrijvingen 
verhaal uit te oefenen. Op de rente der in
schrijvingen kunnen zij echter wegens hun 
rentevorderingen verhaal uitoefenen over
eenkomstig regelen, door den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
cien te stellen ; zoodanig verhaal ter zake van 
renten, welke vervallen zijn v66r den eersten 
van de maand, volgende op die, waarin de 
schade is ontstaan, a!smede ter zake van de 
aflossingen op de hoofdsommen der hypothe
caire vorderingen, is slechts mogelijk met 
toestemming van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien. Het 
overschietende bedrag aan rente van de in
schrijving wordt aan dengene, te wiens name 
de inschrijving staat, uitbetaald; indien ech• 
ter bij de inschrijving zakelijke genotsrechten 
zijn aangeteekend, welke op het beschadigde 
onroerend goed bestonden, dan kan het over
schietende geheel of ten deele aan dien zake
lijk gerechtigde worden uitbetaald volgens 
regelen, door den Secretaris-Generaal van 



- linien ganz oder teilweise ausgezahlt werden. 
Vor dem auf die Schadenentstehung folgen
den Monatsersten fallige Hypothekenzinsen, 
fiir die zu diesem Zeitpunkt gemii.ss Artikel 
1229 des Biirgerlichen Gesetzbuches (Burger
lijk Wetboek) ein Vorzugsrecht bestand, kon
nen auf Antrag des Glaubigers bei der im 
Absatz I beseichneten Eintragung mit den 
fiir dem Grundbetrag giiltigen Rechtsfolgen 
eingetragen werden. " 

(2) Der bisherige Absatz 3 des § 12 wird 
Absatz s. 

v. 
Der § 14, Absatz 4 , Satz 1, hat wie folgt 

zu lauten: 
. .,(4) Kommt unter den Beteiligten nach 

der Auffassung des Generalbevollmii.chtigten 
fiir den Wiederaufbau keine Einigung iiber 
die Regelung ihrer Anspriiche zustande, so 
trifft dieser unter Beriicksichtigung der von 
den Generalsekretii.ren in den Ministerien fiir 
Finanzen und fiir Justiz zu erlassenden 
Richtlinien und unter Abwii.gung der In
teressen aller Beteiligten diese R egelung 
hinsichtlich der Anspriiche von Hypotheken
glii.ubigern und anderen dinglich Berechtig
ten, die bei der Eintragung vermerkt sind; 
das Gleiche gilt, wenn zwar eine Einigung 
zustande gekommen ist, aber nicht alle Be
teiligten berechtigt (handelingsbeuoegd) zur 
Begriindung dinglicher Rechte und ge
schii.ftsfii.hig (handelingsbekwaam) sind ." 

I VI. 
Der § 17, Absatz 3, Satz 2, hat wie folgt 

zu lauten: 
., Die §§ II, Absatz 3, 12, 13, Absii.tze I 

und 3, 14 und IS finden hierauf, soweit mog
lich, sinngemii.ss Anwendung, jedoch mit der 
Massgabe, dass bei der Anwendung des § 12, 
Absatz 3, an die Stelle des Zinssatzes von 4 
vom Hundert ein solcher von S vom Hundert 
und an die Stelle des Zinssatzes von 3 ¼ vom 
Hundert ein solcher von 4¼ vom Hundert 
tritt. " 

VII. 
Nach dem § 17 werden die folgenden §§ 

I 7a und 17b eingefiigt: 

.,§ 17a. 
Die Eintragung von Beitragen wegen 

Schii.den an Gebii.uden und an Schiffen in das 
Hauptbuch fiir den Wiederaufbau kann 
unterbleiben, wenn ihre Verwendung zu den 
in den §§ II, Absatz 1, oder 17, Absatz I, 
bezeichneten Zwecken bereits bei der Festset
~ung des Beitrags sichergestellt ist oder wenn 
Befreiung vom Verwendungszwang erteilt 
ist. In derartigen Fallen werden die Beitrii.ge 
alsbald ausbezahlt. 

§ 17b. 
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(I) Die Beitrii.ge, die gemass § 17a alsbald 
ausbezahlt werden, sowie die Beitrii.ge wegen 
der Schaden an Grund und Boden und an 
solchen beweglichen Sachen, die zu einem 
Betrieb gehoren oder der Ausiibung eines 
Berufes dienen, werden von dem auf die 
Entstehung des Schadens folgenden Monats-· 
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het Departement van Financien in het alge
meen of in bijzondere gevallen t e stellen. 
Van de v66r den eersten dag van de maand , 
volgende op die, waarin de schade is ont
staan, vervallen hypotheekrenten, welke in
gevolge artikel 1229 van het Burgerlijk Wet
boek op dien dag voorrang genoten, kan op 
verzoek van den schuldeischer melding wor
den gemaakt bij de in het eerste lid bedoelde 
inschrijving, met dezelfde gevolgen als die, 
welke voor de hoofdsom gelden. " 

(2) Het tegenwoordige lid 3 van artikel 12 
wordt lid s. 

V. 
Artikel 14, lid 4, eerste zinsnede, wordt 

gelezen : 
.,(4) Ontstaat naar het oordeel van den 

Algemeen Gemachtigde voor den Wederop
bouw tusschen partijen geen overeenstem
ming omtrent de regeling hunner aanspraken, 
dan treft hij een regeling met betrekking tot 
de aanspraken van hypothecaire schuld
eischers en andere zakelijk gerechtigden, die 
bij de inschrijving vermeld zijn, daarbij reke
ning houdende met de belangen van alle 
partijen overeenkomstig de door de Secre
tarissen-Generaal van de Departementen van 
Financien en van J ustitie te stellen richt
lijnen. Hetzelfde geldt, wanneer tusschen 
part ijen we\ overeenstemming is verkregen, 
doch niet alle partijen tot het vestigen van 
zakelijke rechten handelingsbevoegd dan wel 
handelingsbekwaam zijn. " 

VI. 
Artikel 17, lid 3, tweede zinsnede , wordt 

gelezen: 
,,De artikelen II, lid 3, 12, 13, leden 1 en 3, 

14 en IS vinden ten deze, voor zoover moge
lijk, overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande, dat in artikel 12, lid 3, in plaats 
van een rente van 4 ten honderd een rente 
van S ten honderd en in plaats van een rente 
van 3 ¼ ten honderd een rente van 4 ¼ ten 
honderd treedt ." 

VII. 
Na artikel 17 worden de navolgende a r

tikelen 17a en 17b toegevoegd : 

.,Artikel 17a. 
De inschrijving van bijdragen wegens 

schaden aan gebouwde onroerende goederen 
en aan schepen in het Grootboek van den 
Wederopbouw kan achterwege blijven, in
dien de besteding voor de in artikel II, lid 1 , 
onderscheidenlijk artikel 17, lid I , aan ge
duide doeleinden reeds bij de vaststelling van 
de bijdragen is verkregen, alsmede indien 
vrijstelling verleend is van de in vorenge
noemde artikelen bedoelde verplichting tot 
besteding. In dergelijke gevallen worden de . 
bijdragen zoo spoedig mogelijk uitbetaald. 

Artikel 17b. 
(1) De bijdragen. welke ingevolge artikel 

17a zoo spoedig mogelijk worden uitbetaald, 
alsmede de bijdragen in de schade aan onge
bouwde onroerende goederen en aan roerende 
goederen, welke tot een bedrijf behooren of 
tot het uitoefenen van een beroep dienen , 
dragen een rente van 4 ten honderd 's jaars , 
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ersten an mit 4 vom Hundert jahrlich ver
zinst . 

(2) Hat der Geschadigte im Hinblick auf 
die im Absatz 1 bezeichneten Beitrage Vor
schiisse aus iiffentlichen Mitteln oder Darle
hen von den im § IO, Absatz 2, bezeichneten 
Stiftungen oder von den Biirgschaftsfonds 
bekommen, so werden ihm - gegebenenfalls 
abweichend von der bei der Gewahrung der 
Vorschiisse oder Darlehen getroffenen Rege
lung - fiir die Vorschiisse oder Darlehen 
4 vom Hundert Jahreszinsen in Rechnung 
gestellt, sofern nicht der Generalsekretar im 
Ministerium fiir Finanzen in Sonderfallen 
oder fiir Gruppen von Fallen etwas anderes 
bestimmt. 

(3) Die dem Geschadigten nach diesem 
Paragraphen zustehenden Zinsen werden 
gleichzeitig mit dem Beitrag oder miiglichst 
bald danach ausgezahlt. Sie werden fiir jeden 
zahlbar gestellten Beitrag einzeln berechnet. 
Fiir die Berechnung der Zinsen wird der Bei
trag auf volle zehn Gulden nach unten ab
gerundet. Die Zinsen laufen bis zum ersten 
und bis zurn sechzehnten Tage des Kalender
monats der Zahlbarstellung, je nachdem die 
Zahlbarstellung in der ersten oder in der 
zweiten Halfte des Kalendermonats statt
findet. Die Zinsen werden nicht neu berech
net , wenn aus Grunden, die die auszahlende 
Stelle nicht zu vertreten hat, die Auszahlung 
sich verziigert oder erneut vorgenommen 
werden muss." 

VIII. 
Dern§ 22, Absatz 1, wird folgender Satz 2 

angefiigt: 
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,.Als Schriftstiicke, die zur Durchfiihrung 
dieser Verordnung ausgefertigt werden, gel
ten auch Bauerlaubnisscheine der Gemein
deverwaltungen fiir die Durchfiihrung von 
Bauarbeiten zur Instandsetzung oder Ersatz
beschaffung von Gebauden oder anderen 
Werken, die <lurch Kriegsgewalt beschadigt 
oder zerstiirt worden sind. Die fiir die Er
teilung solcher Bauerlaubnisscheine bereits 
bezahlten Gebiihren kiinnen bi~ zum 31. 
Dezember 1942 zuriickgefordert werden. " 

§ 2. 

Hypothekenzinsen, die fiir die Zeit bis zum 
31. Marz 1942 vor dem Tage der Verkiindung 
dieser Verordnung in Abweichung von den 
Vorschriften des § 12, Absatz 3, der Kriegs
sachschadenverordnung in der Fassung dieser 
Verordnung gezahlt worden sind, kiinnen 
nicht mit der Begriindung zuriickgefordert 
werden , <lass sie nach diesen Vorschriften 
nicht zu entrichten gewesen waren. Dariiber 
hinaus kiinnen etwa schon bezahlte Zinsen 
nach Massgabe der bezeichneten Vorschriften 
zuriickgefordert werden. 

§ 3. 
Vor dem Tage der Verkiindung dieser Ver

ordnung aufgestellte Zinsberechnungen wer
den nicht deshalb geandert, weil sie etwa den 
Vorschriften des § 17b, Absatz 3, Satz 2, der 
Kriegssachschadenverordnung in der Fas
sung dieser Verordnung nicht entsprechen. 

te rekenen van den eersten dag van de maand, 
volgende op die, waarin de schade is ont
staan. 

(2) lndien de benadeelde op de in het 
vorig lid bedoelde bijdrage voorschotten uit 
overheidsmiddelen heeft genoten, dan we! 
credieten heeft opgenomen bij de in artikel 
10, lid 2, bedoelde stichtingen of bij de borg
stellingsfondsen , wordt hem - in desbetref
fende gevallen in afwijking van hetgeen bij 
het verleenen van het voorschot of crediet 
is bepaald - een rente van 4 ten honderd 
's jaars in rekening gebracht, een en ander, 
tenzij de Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien in bijzondere ge
vallen of voor bepaalde groepen van gevallen 
anders bepaalt . 

(3) Renten, die den benadeelde ingevolge 
dit artikel toekomen, worden betaalbaar ge
steld gelijktijdig met de bijdrage of zoo spoe
dig mogelijk daarna. Zij worden over elke 
afzonderlijk betaalbaar gestelde bijdrage af
zonderlijk berekend . Voor de berekening der 
renten worden de bijdragen naar beneden op 
tien gulden of veelvouden daarvan afge
rond. De rente loopt t ot den eersten of tot 
den zestienden dag van de kalendermaand 
van betaalbaarstelling, naarmate de betaal
baarstelling in de eerste of in de tweede helft 
van de kalendermaand plaats vindt. De 
renteberekening wordt niet herzien, indien 
door omstandigheden, welke de met de uit
betaling belaste instanties niet kunnen wor
den aangerekend, de uitbetaling is vertraagd 
of de betaalbaarstelling opnieuw moet plaats 
vinden. " 

VIII. 
Aan artikel 22, lid I, wordt de navolgende 

zinsnede toegevoegd : · 
,.Onder stukken, opgemaakt ter uitvoering 

van dit besluit , worden mede begrepen bouw
vergunningen van gemeentebesturen voor de 
uitvoering van bouwwerken , welke dienen 
tot herstel of vervanging van gebouwen of 
andere werken, welke door oorlogsgeweld 
zijn beschadigd of vernietigd. Ter zake van 
de verleening dezer vergunningen reeds be
taalde rechten of leges kunnen tot 31 De
cember 1942 worden teruggevorderd. " 

Artikel 2. 

Rente van hypothecaire vorderingen, 
welke over den tijd tot en met 31 Maart 1942 
voor den datum van afkondiging van dit 
besluit is betaald in strijd met de voorschrif
ten van artikel 12 van het Besluit op de 
materieele oorlogsschaden , zooals dat artikel 
ingevolge dit besluit komt te luiden, kan niet 
worden teruggevorderd met de motiveering, 
dat zij volgens dat artikel niet verschuldigd 
was. Overigens kan de reeds betaalde rente 
overeenkomstig de bedoelde voorschriften 
worden teruggevorderd. 

Artikel 3. 
Renteberekeningen, opgesteld voor de af

kondiging van dit besluit worden niet herzien 
op dezen grond, dat zij niet hebben plaats 
gevonden overeenkomstig de voorschriften 
van artikel 17b, lid 3, tweede zinsnede, van 
het Besluit op de materieele oorlogsschaden, 
zooals dat artikel ingevolge dit besluit komt 
te lu1den. 



§ 4 . 
Die Verordnung Nr. 168/ 1940 zur Rege-

1ung der Enteignung nach Artikel 5 der Ver
ordnung ilber den Wiederaufbau (II) wird 
wie folgt abgeiindert und ergiinzt: 

. I. 
(1) Dern § 4 werden die folgenden Ab

siitze 2 und 3 hinzugefilgt : 
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,,(2) Der Anspruch auf die Vergiltung 
kann ohne Zustimmung des Generalbevoll
miichtigten weder veriiussert noch verpfiin
det werden. Diese Zustimmung wird nicht 
gewiihrt, wenn die auf der Vergiitung lasten
den dinglichen Rechte nicht genilgend ge-
sichert sind. -

(3) Der Anspruch auf die Vergiltung kann 
nicht beschlagnahmt werden (beslr,g warden 
fgelegd) und bleibt ausserhalb der Konkurs
masse des Berechtigten, wenn nicht der Ge
neralbevollmiichtigte in Ubereinstimmung 
·mit den von den Generalsekretiiren in den 
Ministerien fur Finanzen und fur Justiz zu 
-erlassenden Richtlinien anderes bestimmt." 

(2) Der bisherige Text d es § <1 wird Ab
satz r. 

II. 
Im § 6, Absatz 1 , werden di" Worte ,,dem 

Eigentilmer des enteigneten Grundstilckes" 
gestrichen. 

§ 5. 
Die Vorschriften des § 4 finden auch auf 

Veriiusserungen und Verpfiindungen Anwen
dung, die erst nach dem Inkrafttreten dieser 
Bestimmung demjenigen mitgeteilt (betee
kend) worden sind, dem die Vergiltung zur 
Last fiillt. 

§ 6. 
Solange die im § 4, Absatz 3, der Verord

nung Nr. 168/ 1940 in der Fassung dieser 
Verordnung erwiihnten Richtlinien nicht er
lassen worden sind, wird die dort erwiihnte 
Vergiltung nicht entrichtet, wenn ein Be
teiligter beantragt hat, eine Pfiindung des 
Anspruchs auf die Vergiltung zu genehmigen 
oder zu bestimmen, dass der Anspruch auf 
die Vergiltung nicht ausserhalb der Kon
kursmasse des Berechtigten bleibe. 

§ 7. 
Der § 5 der Verordnung Nr. 234/ 1940 zur 

Regelung der aufgeschobenen Zahlung bei 
Enteignungen nach § 7 der Verordnung Nr. 
168/ 1940 hat wie folgt zu Jauten : 

,,§ 5 . 
Die Gliiubiger der im § 4 genannten Hy

potheken sind ausser mit Zustimmung des 
Generalbevollmiichtigten nicht berechtigt, 
sich aus dem Grundbetrag der Eintragung 
schadlos zu halten. Im ilbrigen findet § 12, 
Absiitze 2, 3 und 4, der Kriegssachschiiden
verordnung (Nr. 221/ 1940) sinngemiiss mit 
der Massgabe Anwendung, dass an die Stelle 
des auf die Entstehung des Schadens folgen
den Monatsersten das Anfangsdatum der 
Zinsen tritt; ist jedoch im Hinblick auf das 
enteignete Grundstilck nicht gleichzeitig ein 
K riegssachschiidenbeitrag eingetragen wor
den, so findet § 12, Absatz 3, keine Anwen
dung." 
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Artikel 4. 
Het Besluit N°. 168/ 1940 tot regeling van 

de onteigening ingevolge artikel 5, van het 
besluit betreffende den Wedei:opbouw (II) 
wordt als volgt gewijzigd en aangevuld : 

I. 
(1) Aan artikel 4 worden de volgende 

leden 2 en 3 toegevoegd : 
,,(2) Het recht op de vergoeding kan noch 

worden vervreemd noch worden verpand , 
behoudens met toestemming van den Alge
meen Gemachtigde. Deze toestemming wordt 
niet verleend, indien d e rechten der zakelijk 
gerechtigden op die vergoeding niet voldoen
de gewaarborgd zijn. 

(3) Op het recht op de vergoeding kan 
geen beslag worden gelegd en het blijft buiten 
het faillissement van den rechthebbende, 
tenzij overeenkomstig regelen, te stellen door 
de Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financien en van Justitie, door 
den Algemeen Gemachtigde anders wordt be
slist." 

(2) De tegenwoordige tekst van artikel 4 
wordt lid r. 

I I. 
In het eerste lid van artikel 6 vervallen de 

woorden : ,, , aan den eigenaar van het ont
eigende onroerende goed". 

Artikel 5. 
Het bepaalde bij artikel 4 is mede van toe

passing op vervreemdingen en verpandingen• 
welke niet vc\c\r de inwerkingtreding van dit 
artikel zijn 'beteekend aan dengene, te wiens 
laste de vergoeding komt. 

Artikel 6. 
Zoolang de in het derde lid van artikel 4 

van het Besluit N°. 168/ 1940, zooals dat in
gevolge dit besluit komt te luiden, bedoelde 
regelen niet tot stand zijn gekomen, wordt 
de aldaar bedoelde vergoeding niet uitbe
taald, indien een belanghebbende verzocht 
heeft het leggen van beslag op de vergoeding 
toe te staan of te beslissen, dat de vergoeding 
in het faillissement van den rechthebbende 
zal vallen· 

Artikel 7. 
Artikel 5 van het Besluit N°. 234/ 1940 tot 

regeling van de uitgestelde betaling bij ont
eigeningen, als bedoeld in artikel 7 van het 
Besluit N°. 168/ 1940 , wordt gelezen: 

,,Artikel .5 . 
De houders van hypotheken, als in artikel 

4 bedoeld, zijn, behoudens met toestemming 
van den Algemeen Gemachtigde , niet ge
rechtigd op de hoofdsom der inschrijvingen 
verhaal uit te oefenen. Overigens zijn het 
tweede, derde en vierde lid van artikel 12 
van het Besluit op de materieele oorlogs
schaden (N°. 221 / 1940) van overeenkom
stige toepassing, met dien verstande, dat 
voor den eersten van de maand , volgende 
op die, waarin de schade is ontstaan, in de 
plaats treedt de datum van ingang van de 
rente ; indien echter met betrekking tot het 
onteigende perceel niet tevens een bijdrage 
ter zake van oorlogsgeweldschade is inge
schreven, vindt het derde lid van artikel 12 
geen toepassing." 
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§ 8. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verkiindung in Kraft, § 1 mit Riickwirkung 
vom 4. Dezember 1940, § 7 mit Riickwirkung 
vom 27. December 1940. 

Den Haag, am 23. Februar 1942. 
D er Generalsekretiir im Ministerium fiir 

Finanzen (mit der Wahrnehmung der 
Geschii.fte beauftragt) : 

M. M. ROST VAN TONNlNGEN. 

D er Generalsekretiir im Ministerium fiir 
Justiz: 

SCHRlEKE. 

Der Genera/sekretiir im Ministerium fiir 
Waterstaat : 

D . G. w. SPlTZEN . 

::Ni0 
• . 19, 

23. Februar 1942. VERORDNUNG der Ge
neralsekretare in den Ministerien fur 
Wa:terstaat, fur Finanzen, fur Justiz und 
fur Handel, Gewerbe und Schiffahrt , 

w odurch die Verordnung iiber die Wieder
h erstellung der Rhein- und Binnenschif
fa hrtsflotte II abgeandert und erganzt 
wird. (Verordnungsblatt, Stiick 6.) 

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

§ I. 

Der § 4 der Verordnung iiber die Wieder
herstellung der Rhein- und Binnenschlffahrts
flotte II (Nr. 178/ 1941) wird wie folgt ab
geandert und erganzt: 

I. 
Nach dem Absatz 1 wird der folgende 

Absatz 2 eingefugt : 
,, (2) Von den bei der Eintragung ver

-merkten Hypothekenschulden, sind , soweit 
sie den Eintragungsbetrag nicht iibersteigen, 
von dem im § 3, Absatz 2, bezeichneten Tag 
an fur die Dauer der Eintragungszeit - ge
-gebenenfalls abweichend von den zwischen 
den Beteiligten bestehenden Vereinbarungen 
- keine hoheren Zinsen als 5 vom Hundert 
jahrlich zu zahlen. Der Generalsekretar im 
Ministerium fur Finanzen kann den Zinssatz 
in geeigneten Einzelfallen oder fur Gruppen 
von Fallen auf 4 ½ vom Hundert herab
setzen. " 

I I. 
Die bisherigen Absatze 2 und 3 werden 

Absatze 3 und 4. 

§ 2 . 

Hypothekenzinsen, die fur die Zeit bis 
zum. 31. Marz 1942 vor dem Tage der Ver
kilndung dieser Veordnung in Abweichung 
von den Vorschriften des§ 4 der Verordnung 
iiber die Wiederherstellung der Rhein- und 
Binnenschiffahrtsflotte II in der Fassung 
dieser Verordnung gezahlt worden sind, kon
nen nicht mit der Begriindung zurilckge-

Artikel 8. 
Dit besuit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging, artikel 1 echter met terug
werkende kracht tot 4 December 1940, ar
tikel 7 m et terugwerkende kracht tot 27 
December 1940. 

's-Gravenhage , 23 Februari 1942. 
De waarnemend S .-G. van het Departement 

van Financii!n , 
M. M. ROST VAN TONNINGEN . 

De S.-G. van het Dep. van Justitie. 
SCHRIEKE. 

De S .-G. van het Dep. van Waterstaat, 
D . G. w. SPlTZE N . 

23 F ebruari 1942. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departementen 
van Waterstaat, van Financien, van 
Justitie en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, houdende wijziging en aan
vulling van bet Besluit Herstel Rijn- en 
Binnenvaartvloot II. (Verordeningen
blad, Aflevering 6 .) 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

Artikel 4 van bet Besluit Herstel Rijn- en 
Binnenvaartvloot II (N°. 178/ 1941) wordt 
als volgt gewijzigd en aangevuld: 

I. 
Na bet eerste lid wordt bet volgende tweede 

lid ingevoegd : 
,, (2) In afwijking van de tusschen partijen 

bestaande overeenkomsten is over de bij de 
inschrijving vermelde hypothecaire geld
leeningen, voor zoover deze bet bedrag der 
inschrijving niet overschrijden ,van den dag, 
bedoeld in artikel 3, lid 2, gedurende den tijd 
der inschrijving geen hoogere rente verschul
digd dan 5 ten honderd 's jaars. Voor daar
voor in aanmerking komende afzonderlijke 
gevallen of groepen van gevallen kan dit 
percentage door den Secretaris-Generaal van 
bet Departement van Financien worden ver
Jaagd tot 4 ½ ten honderd 's iaars." 

II. 
De bestaande leden 2 en 3 worden ver

nummerd tot de leden 3 en 4. 

Artikel 2 . 

Rente van hypothecaire vorderingen, 
welke over den tijd tot en met 31 Maart 1942 
voor den dag van afkondiging van dit be
sluit is betaald in strijd met de voorschriften 
van artikel 4 van het Besluit Herstel Rijn
en Binnenvaartvloot II , zooals dat artikel 
ingevolge dit besluit komt te luiden, kan niet 
worden teruggevorderd met de motiveering. 
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fordert werden, <lass sie nach diesen Vor
schriften nicht zu entrichten gewesen waren. 
Darilber hinaus kiinnen etwa schon bezahlte 
Zinsen nach Massgabe der bezeichneten Vor
schriften zurilckgefordert werden. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kilndung in Kraft, § 1 mit Rilckwirkung 
vom 12. September 1941. 

Den Haag, am 23. Februar 1942. 
Der G.-S. im Min. fiir Waterstaat , 

D. G. W. SPITZEN. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen (mit der 
Wahrnehmung der Geschafte beauftragt): 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

Der G.-S. im Min. fiir Justiz, 
SCHRIEKE. 

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

H . M. HIRSCHFELD. 

20. Februar 1942. VERORDNUNG des Ge
neralsekretars im Ministerium flir Wa
terstaat, wodurch das Motor- und Fahr
radreglement abgeiindert und ergiinzt 
wird. (Verordnungsblatt, Stuck 6). 

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

§ I. 

Das Motor- und Fahrradreglement (Mo 
tor- en Rijwielreglement) wird wie folgt ab
geiindert und ergiinzt: 

I. 
Hinter Artikel 43bis wird ein Artikel 43ter 

eingefilgt, der wie folgt lautet : (volgt Ned. 
vertaling. Red.). 

Artikel 43ter. 
1. Es ist unter Anwendung des Artikels 

55 verboten, mit einem Kraftfahrzeug oder 
Anhiinger, bei dem ein Rad oder mehrere 
Rader mit Reifen der Grosse 7,50 X 20 
oder mehr oder mit Reifen entsprechender 
Tragfii~i~keit (dies sind Reifen der Grosse 
32 X 6½) ausgerilstet sind, mit einer hohe
ren Geschwindigkeit als 40 km je Stunde 
eine Strasse zu befahren. 

2. Es ist unter Anwendung des Artikels 
55 verboten, mit einem Kraftfahrzeug oder 
Anhiinger mit einer hoheren Geschwindig
keit als 40 km je Stunde eine Strasse zu be
fahren, wcnn dies auf der flir dies Fahrzeug 
ausgestellten Einschreibungsbescheinigung 
vermerkt ist. 

3. Vom Beginn des neunzigsten Tages 
nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Ver
ordnung an ist es unter Anwendung des Ar
tikels 55 verboten, mit einem Kraftfahrzeug 
oder Anhiinger cine Strasse zu befahren oder 
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dat zij volgens dat artikel niet verschuldigd 
was. Overigens kan de reeds betaalde rente 
overeenkomstig de bedoelde voorschriften 
worden teruggevorderd. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging, artikel 1 echter met terug
werkende kracht tot 12 September 1941. 

's-Gravenhage, 23 Februari 1942. 
De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 

D . G. w. SPlTZEN . 

De wnd. S.-G. van het Dep. van Financii!n , 
M. M. RosT VAN TONNINGE N. 

De. S .-G. van het Dep. van Justitie, 
ScHRIEKE. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, Nijver
heid en Scheep•.>aart, 

H . M. HIRSCHFELD. 

20 Februari 1942. BESLUIT van den Se
cretaris-Gcneraal van het Departement 
van Waterstaat, houdende wijziging en 
aanvulling van het Motor- en Rijwiel
reglement. (Verordeningenblad, Afleve
ring 6). 

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

Artikel 1. 

Het Motor- en Rijwielreglement wordt na
der gewijzigd als volgt: 

I. 
Achter artikel 43bis wordt een nieuw ar

tikel 43ter ingevoegd, luidende als volgt: 

.,Artikel 43ter. 
1. Het is verboden naar de onderschei

ding, aangegeven in artikel 55, met een mo
torijtuig of aanhangwagen, waarvan een of 
meer wielen voorzien zijn hetzij van lucht
banden van de maat 7,50 X 20 of grooter, 
hetzij van luchtbanden van overeenkomstig 
draagvermogen (hieronder vallen banden 
van de maat 32 X 6½), met een grootere 
snelheid dan van 40 km per uur over een 
weg te rijden. 

2. Het is verboden naai' de onderschei 
ding, aangegeven in artikel 55 , met een mo
torrijtuig of aanhangwagen met een grootere 
snelheid dan van 40 km per uur over een 
weg te rijden, indien zulks in het voor dat 
voertuig afgegeven inschrijvingsbewijs is 
aangeteekend. 

3. Het is m et ingang van den negentig
sten dag na <lien, waarop dit besluit in wer
king treedt, verboden naar de onderschei
ding, aangegeven in artikel 55, met een mo
torrijtuig of aanhangwagen over een weg te 
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befahren zu lassen, wenn aus der fUr dies 
Fahrzeug ausgestellten Einschreibungsbe
scheinigung hervorgeht, dass ein Rad oder 
mehrere Rader mit Reifen im Sinne des Ab
satzes 1 ausgerUstet sind und die Einschrei
bungsbescheinigung nicht mit einem Ver
merk versehen ist, wonach eine Hochstge
schwindigkeit von 40 km je Stunde einzu
halten ist. 

4. Es ist unter Anwendung des Artikels 
55 verboten, mit einem Kraftfahrzeug oder 
Anhanger eine Strasse zu befahren oder be
fahren zu !assen, wenn auf der fUr dies Fahr
zeug ausgestellten Einschreibungsbescheini
gung vermerkt ist, dass mit ihm nicht mit 
einer hoheren Geschwindigkeit als 40 km je 
Stunde gefahren werden darf und nicht an 
der Vorder- und RUckseite des Kraftfahr
zeuges und an der RUckseite des Anhangers 
ein rundes weisses Schild mit einem Durch
messer von 24 cm, einem roten, 3 cm breiten 
Rand und der Aufschrift ,,40 km" in schwar
zen, 6 cm grossen Zahlen und Buchstaben 
angebracht ist. 

5. Der Generalsekretar im Ministerium 
fUr Waterstaat kann fUr bestimmte Omni 
busdienste Befreiung von dem in diesem Ar
tikel Bestimmten erteilen. Ueber eine derar
tige Befreiung wird dem Unternehmer des 
Dienstes die erforderliche Anzahl von Be
scheinigungen erteilt. 

II. 
Im Artikel 52 werden vor den Worten ,,in 

artikel 54" die Worte ,,in artikel 43ter, vijf
de lid, of" (im Artikel 43ter, Absatz 5, oder) 
eingefUgt. 

III. 
(1) Im Artikel 55, Absatz 1, werden hin

ter den Worten ,,43bis, eerste lid," die Worte 
,,43ter, eerste en tweede lid," (43ter, Ab
satze 1 und 2,) eingefUgt. 

(2) Im Artikel 55, Absatz 2, werden 
hinter den Worten ,,43, eerste lid," die Wor
te ,,43ter, derde en vierde lid," (43ter, Ab
satze 3 und 4,) eingefUgt. 

IV. 
Im Artikel 73, Absatz 1, werden hinter den 

Worten ,,43bis, eerste lid," die Worte ,,43ter, 
eerste, tweede, derde en vierde lid," (43ter, 
Absatze r, 2, 3 und 4,) eingefUgt. 

§ 2 . 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kilndung in Kraft. 

Den Haag, am 20. Februar 1942. 
Der G.-S. im Min. liir Waterstaat, 

D. G. W . SPITZEN. 

10. Februar 1942. VERORDNUNG des Ge
neralsekretars im Ministerium fUr So
ziale Angelegenheiten, wodurch der Ar
tikel 33 des Warengesetzes (Staatsblatt 
1935, Nr. 793) erganzt wird. (Verord
nungsblatt, Stuck 6.) 

N°. 20-21 

rijden, te doen of te laten rijden, indien uit 
het voor dat voertuig afgegeven inschrij
vingsbewijs blijkt, dat een of meer wielen 
voorzien zijn van luchtbanden, als bedoeld in 
het eerste lid, en het inschrijvingsbewijs niet 
is voorzien van een aanteekening betreffen
de de in acht te nemen maximum snelheid 
van 40 km per uur. 

4. Het is verboden naar de onderschei
ding, aangegeven in artikel 55, over een weg 
te rijden, te doen of te laten rijden met een 
motorrijtuig of aanhangwagen, indien in het 
voor dat voertuig afgegeven inschrijvings
bewijs is aangeteekend, dat met dat voer
tuig niet met een grootere snelheid dan van 
40 km per uur mag worden gereden en niet 
aan de voor- en achterziide van het motor
rijtuig en aan de achter:_,ijde van den aan
hangwagen een rond wit bord is aangebracht, 
met een doorsnede van 24 cm; een rooden 
rand ter dikte van 3 cm en het opschrift: 
,,40 km" in zwarte, 6 cm hooge cijfers en 
letters. 

5. D e Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat kan ten aanzien 
van bepaalde autobusdiensten ontheffing 
verleenen van het bepaalde bij dit artikel. 
Van zoodanige ontheffing wordt den onder
nemer van den dienst het noodige aantal be
wijzen uitgereikt." 

II. 
In artikel 52 wordt voor de woorden: ,,in 

artikel 54" ingevoegd: ,,in artikel 43ter, 
vijfde lid, of". 

III. 
(1) In lid I van artikel 55 wordt achter: 

,,43bis, eerste lid," ingevoegd: ,,43ter, eerste 
en tweede lid," . 

(2) In lid 1 van artikel 55 wordt achter: 
,,43, eerste lid," ingevoegd: ,,43ter, derde en 
vierde lid,". 

IV. 
In lid 1 van artikel 73 wordt achter: ,,43bis, 

eerste lid," ingevoegd: ,,43ter, eerste, tweede, 
derde en vierde lid ,''. 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 20 Februari 1942. 

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

10 Februari 1942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, houdende aanvul
ling van artikel 33 van de Warenwet 
(Staatsblad IQ::\~, No. 793). (Verorde
ningenblad, Aflevering 6). 



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

§ I. 

D ern Artikel 33 des Warengesetzes 
(Staatsblatt 1935, Nr. 793) wird ein Satz 
angefiigt, der wie folgt lautet: (volgt Ned. 
vertaling. Red.). 

(Die Bestimmung des Artikels 18 findet 
innerhalb des Gebietes jedes anerkannten 
Provinzialprtifungsamtes Anwendung auf 
den Le iter des L aboratoriums und die vom 
Kommissar der Provinz bezeichneten Beam
ten des Prtifungsamtes. Die dementsprechend 
bezeichneten Personen haben dieselben Be
fugnisse und Verpflichtungen wie die im Ar
tikel 18 genannten Personen.) 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ktindung in Kraft. 

D en Haag, am ro. F ebruar 1942. 
Der G.-S. im ]\,fin. liir Soziale Angele

genheiten (mit der Wahrnehmung der 
Geschafte beaultragt), 

VERWEY. 

N°. 22. 

8. ]anuar z94z. SECHSTE DURCHFUEH
RUNGSVERORDNUNG des Chefs der 
Abwicklungsstelle des Verteidigungsmi
nisteriums tiber Massnahmen auf dem 
Gebiete des Besoldungs- und Versor
gungswesens der ehemaligen niederlan
dischen Wehrmacht. (Verordnungsblatt, 
Stuck 6.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
II4/1940 tiber Massnahmen auf dem Gebiete 
des Besoldungs- und Versorgungswesens der 
ehemaligen niederlandischen Wehrmacht 
und gemass § 2 der Verordnung Nr. 3/1940 
des Reichskommissars flir die besetzten nie
derlandischen Gebiete wird im Einverneh
men mit den G eneralsekretaren in den Mi
nisterien flir Finanzen und des Innern ver
ordnet : 

§ I. 

Im Artikel 23b, Absatz 1, d es P ensions
gesetzes flir die Seemacht (Staatsblatt 1922, 
Nr. 65) wird hinter das Wort ,,aanvaard" 
ein Doppelpunkt gesetzt und werden die 
Worter .,met ingang van of na den dag, 
waarop is ingegaan het ontslag, t er zake 
waarvan het pensioen is verleend" ersetzt 
<lurch die Worter (volgt Ned. vertaling). 

a. an oder nach dem Tage der Entlassung, 
infolge deren die Pension bewilligt ist; 

b. an oder nach dem Tage der Verset
zung in die Nichtaktivitat eines W ehrmachts-
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Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

Aan het bepaalde in artikel 33 van de 
Warenwet (Staatsblad 19'> ~, No. 793) wordt 
een zinsnede to~gevoegd, luidende: 

,,Het bepaalde in artikel 18 is binnen het 
gebied van iederen erkenden provincialen 
keuringsdienst van toepassing ten aanzien 
van het hoofd van het Jaboratorium en de 
ambtenaren van den keuringsdienst, die de 
Commissaris der Provincie aanwijst. De 
dienovereenkomstig aangewezen personen 
hebben dezelfde bevoegdheden en verplich
tingen als de personen, bedoeld in artikel 
18." 

Artikel 2. 

D it besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's -Gravenhage, 10 Februari 1942. 

De waarnemend S .-G. van het Dep. 
van Sociale Zaken, 

VERWEY. 

N °. 22. 

8 ]anuari z942. ZESDE U ITVOERINGS
BESLUIT van het Hoofd van het Af
wikkelingsbureau van het D epartement 
van Defensie nopens maatregelen ten 
aanzien van de bezoldiging en verzor
ging van militair en burgerlijk personeel 
der voormalige Nederlandsche Zee- en 
Landmacht. (Verordeningenblad, Afle
vering 6) . 

Op grond van artikel r der Verordening 
No. II4/1940 nopens maatregelen ten aan
zien van de bezoldiging en verzorging van 
militair en burgerlijk personeel der voorma
lige Nederlandsche Zee- en Landmacht en 
in overeenstemming met § 2 der Verorde
ning No. 3/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied en 
na verkregen instemming van de Secretaris
sen- Generaal van de D epartementen van Fi
nancien en van Binnenlandsche Zaken wordt 
bepaald : 

Artikel r. 
In het eerste lid van artikel 23b der Pen 

sioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 1922, 
No. 65) wordt achter het woord .,aanvaard" 
een dubbele punt geplaatst en worden de 
woorden ,,met ingang van of na den dag, 
waarop is ingegaan het ontslag, ter zake 
waarvan het pensioen ts verleend" vervangen 
door : 

,,a. met ingang van of na den dag, waar
op is ingegaan het ontslag, ter zake waarvan 
het pensioen is verleend ; 

b. met ingang van of na den dag, waar
op is ingegaan de nonactiviteit van een mili -
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angehorigen, und diese Versetzung in die 
Nichtaktivitiit der Entlassung, infolge deren 
die Pension bewilligt ist, unmittelbar voraus
ging; 

c. an oder nach dem Tage der Zuverfti
gungsstellung eines Wehrmachtsangehori
gen, und diese Zuverftigungstellung der Ent
lassung, infolge deren die Pension bewilligt 
ist, unmittelbar verausging; 

d. wahrend eines Urlaubes in Abwartung 
der .Entlassung oder wahrend eines Urlaubes, 
der der vorerwahnten Versetzung in die 
Nichtaktivitiit oder Zuverftigungstellung un
mittelbar vorausging. 

§ 2. 

Im Artikel .a3b des P ensionsgesetzes ftir 
die Landmacht (Staatsblatt 1922, Nr. 66) 
wird sowohl im Absatz 1 als auch im Absatz 
3 hinter das Wort ,,aanvaard" ein Doppel
punkt gesetzt und werden die Worter ,.met 
ingang van of na den dag, waarop is inge
gaan het ontslag, ter zake waarvan het pen
sioen is verleend" ersetzt durch die Worter 
(volgt Ned. vertaling) 

a. an oder nach dem Tage der Entlas
sung, infolge deren die P ension bewilligt ist; 

b. an oder nach dem Tage der Verset
zung in die Nichtaktivitiit eines Wehr
machtsangehorigen und diese Versetzung in 
die Nichtaktivitat der Entlassung, infolge 
deren die Pension bewilligt ist, unmitte lbar 
vorausging; 

c. wahrend eines Urlaubes in Abwartung 
der Entlassung ode~ wahrend eines Urlaubes, 
der der vorerwahnten Versetzung in die 
Nichtaktivi tat vorausging. 

§ 3. 

(1) Die im § 1 erwahnte Aenderung und 
Erganzung des Artikels 23b, Absatz 1, des 
Pensionsgesetzes ftir die Seemacht findet 
keine Anwendung auf den ehemaligen Wehr
machtsangehorigen, der vor dem Inkrafttre
ten dieser Verordnung entlassen ist, insofem 
er Einktinfte aus einer militiirischen Dienst
stellung oder aus oder im Zusammenhang 
mit einem Arnt oder einer Stellung im 
Dienst einer der in den Artikeln 3 und 4 der 
P ensionsgesetzes 1922 (Staatsblatt Nr. 240) 
erwahnten K orperschaften bezieht, falls e_r 
das Arnt oder die Stellung vor dem 16. Mai 
1940 angetreten hat. 

(2) Die im § 2 erwahnte Aenderung und 
Erganzung des Artikels 23b, Absatze 1 und 
3, des P ensionsgesetzes fiir die Landmacht 
findet keine Anwendung auf den ehemaligen 
Wehrmachtsangehorigen, der vor dem In
krafttreten dieser Verordnung entlassen ist 
und der 

1) auf Grund der Bestimmungen des Ar
tikels z, Ziffem 1 bis 1, 4a oder 6, dieses 
Gesetzes pensioniert ist, insofem er Ein
ktinfte aus einer militiirischen Dienststel
lung oder aus oder im Zusammenhang mit 
einem Arnt oder einer Stellung im D ienst 
einer der in den Artikeln 3 und 4 des Pen
sionsgesetzes 1922 erwahnten Korperschaf-

tair en deze nonactiviteit onmiddellijk voor
afgegaan is aan het ontslag, ter zake waar
van het pensioen is verleend ; 

c. met ingang van of na den dag, waar
op is ingegaan de terbeschikkingstelling van 
een militair en deze terbeschikkingstelling 
onmiddellijk voorafgegaan is aan het ontslag. 
ter zake waarvan het pensioen is verleend ; 

d. tijdens verlof in afwachting van ont
slag of tijdens verlof, onmiddellijk vooraf
gaande aan de hiervoren bedoelde nonacti 
vi teit of terbeschikkingstelling;". 

Artikel 2. 

In artikel 23b der P ensioenwet voor de 
landmacht (Staatsblad 1922, No. 66) wordt, 
zoowel in het eerste als in het derde lid, 
achter het woord ,,aanvaard" een dubbele 
punt geplaatst en warden de woorden ,,met 
ingang van of na den dag, waarop is inge
gaan het ontslag ter zake waarvan het pen
sioen is verleend" vervangen door: 

,,a. met ingang van of na den dag, waar
op 1s ingegaan het ontslag, ter zake waar
van het pensioen is verleend ; 

b. met ingang van of na den dag, waar
op is ingegaan de nonactiviteit van een mi
litair en deze nonactiviteit onmiddellijk 
voorafgegaan is aan het ontslag, ter zake 
waarvan het pensioen is verleend; 

c. tijdens verlof in afwachting van ont
slag of tijdens v erlof, onmiddellijk vooraf
gaande aan de onder b bedoelde nonactivi
teit." 

Artikel 3. 

(1) De wijziging en aanvulling van arti
kel 23b, eerste lid, der P ensioenwet voor de 
zeemacht (Staatsblad 1922 , No. 65) - be
doeld in artikel 1 - zal geen toepassing vin
den ten aanzien van den gewezen militair. 
die is ontslagen op een datum v66r het in 
werking treden van dit besluit, voor zooveel 
hij inkomsten geniet uit een militaire be
trekking, dan we! uit of in verband met een 
ambt of een betrekking, in dienst van een 
der lichamen, genoemd in de artikelen 3 en 
4 der P ensioenwet 1922(Staatsblad No. 240), 
indien dat ambt of die betrekking werd aan
vaard v66r 16 Mei 1940. 

(z) D e wijziging en aanvulling van arti
kel 23b, eerste en derde lid , der Pensioenwet 
voor de landmacht (Staatsblad 1922 No. 66) 
- bedoeld in artikel 2 - zal geen toepas
sing vinden ten aanzien van den gewezen mi
litair, ontslagen op een datum v66r het in 
werking treden van dit besluit, 

1) die is gepensionneerd op grond van 
het bepaalde bij artikel 2, onder 1 °, 2 ° , 3 °. 
4 ° a of 6° dier wet, voor zooveel hij inkom
sten geniet uit een militaire betrekking, dan 
we! uit of in verband met een ambt of be
trekking, in dienst van een der lichamen, 
genoemd in de artikelen 3 en 4 der P ensioen
wet 1922 (Staatsblad No. 240), indien dat 
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ten bezieht, falls er das Arnt oder die Stel
lung vor dem 16. Mai 1940 angetreten hat ; 
oder 

2) auf Grund der Bestimmungen des Ar
tikels 2, Ziffer 5, dieses Gesetzes, pensioniert 
ist, insofern er Einklinfte aus oder im Zu
_sammenhang mit einem Arnt oder einer 
Stellung im Dienst einer der in den Artikeln 
3 und 4 des Pensionsgesetzes 1922 erwahn
ten Korperschaften bezieht , falls er das Arnt 
oder die Stellung vor dem 16. Mai 1940 an
getreten hat. 

§ 4· 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 
Verklindung in Kraft. 

Den Haag, am 8. Januar 1942. 

Der Chef der Abwicklungsstelle des 
Verteidigungsministeriums, 

B. HASSELMAN. 

13. Marz 1942. VERORDNUNG desReichs
kommissars fi.ir die besetzten niederlan
dischen Gebiete -Uber die niederlandi
sche Zahnarzteschaft (Zahnarzteord
nung). (Verordnungsblatt, Stlick 7). 

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

TITEL I. 
Der Zabnarzt. 

§ I. 

Zahnarzt im Sinne dieser Verordnung ist, 
wer berechtigt ist, den zahnarztlichen Beruf 
in den besetzten niederlandischen Gebieten 
auszuliben, und dort in ein Bevolkerungs
register aufgenommen ist oder sein muss. 
Dabei bleibt ein zeitweiliges Ruhen der Be
rechtigung, den zahnarztlichen Beruf auszu
liben, ausser Betracht. 

§ 2. 

(1) Pflicht des Zahnarztes ist es, der sei
ner Obsorge anvertrauten Person bei der Er
haltung, Hebung und Wiederherstellung 
ihrer Gesundheit <lurch Rat und Tat gewis
senhaft und nach besten Kraften als Helfer 
beizustehen. Die Erfi.illung dieser Pflicht ist 
eine o ffentliche Aufgabe. 

(2) Der Zahnarzt hat sich <lurch sein 
Verhalten innerhalb und ausserhalb des Be
rufs der Achtung und des Vertrauens wlirdig 
zu zeigen, die dieser erfordert. 

§ 3. 
(1) D er Generalsekretar im Ministerium 

flir Soziale Angelegenheiten kann, nach An
horung des Prasidenten der Niederlandischen 
Zahnarztekammer, eine Geblihrenordnung 
flir Zahnarzte erlassen. 

(2) Ein Zahnarzt darf eine hohere als 
die in der Geblihrenordnung vorgesehene 
Verglitung fi.i r seine Tatigkeit nur fordern, 
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ambt of die betrekking werd aanvaard v66r 
16 Mei 1940, of 

2) die is gepensionneerd met toepassing 
van het bepaalde onder 5 °. van artikel 2 dier 
wet, voor zooveel hij inkomsten geniet uit 
of in verband met een ambt of betrekking, 
in dienst van een der lichamen, genoemd in 
de a rtikelen 3 en 4 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad No. 240), indien dat ambt of die 
betrekking is aanvaard v66r 16 Mei 1940. 

Artikel 4. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 8 Januari 1942. 
Het Hoofd van het Afwikkelingsbureau 

van het Dep. van Defensie, 
B. HASSELMAN. 

13 Maart 1942. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de Ne
derlandsche tandartsen (Tandartsenver
ordening). (Verordeningenblad, Afleve
ring 7). 

Op grond van § s van het Decreet van 
den Flihrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I , biz. 778) bepaal ik: 

HOOFDSTUK I. 
De tandarts. 

Artikel 1. 

Tandarts in den zin van deze verordening 
is hij die bevoegd is het beroep van tandarts 
in het bezette Nederlandsche gebied uit te 
oefenen en daar in een bevolkingsregister is 
opgenomen of dient te zijn opgenomen. Daar
bij blijft een tijdelijk rusten van de bevoegd
heid om het beroep van tandarts uit te oefe
nen buiten aanmerking. 

Artikel 2. 

(1) Op den tandarts rust de plicht een 
ieder, die aan zijn zorgen is toevertrouwd, 
n aar beste weten en kunnen met raad en 
daad als helper bij te staan bij het in stand 
houden, het bevorderen en het herstellen van 
<liens gezondheid. Het vervullen van dezen 
plicht is een openbare taak. 

(2) De tandarts dient zich door zijn ge
dragingen, zoowel in als buiten beroep, de 
achting en het vertrouwen, welke voor het
zelve een vereischte zijn, waardig te toonen. 

Artikel 3. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Sociale Zaken kan, den Pre
sident der Nederlandsche Tandartsenkamer 
gehoord, een tarief voor tandartsen vaststel
len. 

(2) Een tandarts mag voor zijn werk
zaamheden slechts dan een hoogere vergoe
ding dan in het tarief is voorzien vorderen, 
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soweit dies ausdrlicklich vereinbart ist oder 
soweit der Prasident es genehmigt. 

(3) Ist in einem gerichtlichen Verfahren 
streitig, ob eine von einem Zahnarzt gefor
derte Verglitung angemessen ist und halt das 
Gericht das Gutachten eines Sachverstan
digen flir erforderlich, so hi:irt es jedenfalls 
einen vom Prasidenten zu bestimmenden 
Sachverstandigen. 

§ 4. 
(1) Ein Zahnarzt, seine Gehilfen und 

die Personen, die zur Vorbereitung auf einen 
Beruf an der Berufsauslibung des Zahnarztes 
teilnehmen, sind verpflichtet, ein Geheimnis 
zu bewahren, das ihnen im Zusammenhang 
mit der Berufsauslibung des Zahnarztes be
kannt geworden ist. · 

(2) Ein Geheimnis , das zu bewahren 
eine Person nach Absatz I verpflichtet ist, 
ist nach dem Tode der dort genannten Per
son auch von demjenigen zu bewahren, der 
es von ihr oder aus ihrem Nachlass erfahren 
hat. 

(3) Die Vorschriften der Absatze I und 
2 gelten nicht, 

1) soweit das Geheimnis zur Erflillung 
einer Rechtspflicht offenbart wird; 

2) soweit das Geheimnis zur Erflillung 
einer sittlichen Pflicht offenbart wird und 
ausserdem die Offenbarung erforderlich ist, 
um ein Rechtsgut zu schlitzen oder zu retten, 
das wertvoller ist als das Rechtsgut der Ge
heimhaltung. 

(4) Wer vorsatzlich ein Geheimnis, das 
zu bewahren er nach den Absatzen I oder 2 

verpflichtet ist, offenbart, wird, auch wenn 
er nur fahrlassig annimmt, dass er gemass 
Absatz 3 zur Offenbarung des Geheimnisses 
berechtigt ist, mit Gefangnis bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bis zu zweitausend 
Gulden bestraft. 

(5) D ie nach Absatz 4 strafbare Hand
lung ist ein Verbrechen ( misdrijl). 

(6) Die Tat wird nur auf Antrag des 
Verletzten, nach seinem Tode auf Antrag 
seiner Verwandten auf- und absteigender 
Linie, seiner Geschwister oder seines hinter
bliebenen E hegatten verfolgt. 

§ 5. 
(1) Ein Zahnarzt kann darauf verzich

ten, den zahnarztlichen Beruf auszuliben, 
und diesen Verzicht widerrufen. Er bedarf 
dazu der Zustimmung des Prasidenten der 
Niederl8.ndischen Zahni:irztekammer. Ver
weigert dieser die Zustimmung, so kann der 
Zahnarzt die Entscheidung des Generalse
kretars im Ministerium flir Soziale Angele
genheiten anrufen. Solange der Verzicht 
gliltig ist, ruht die Berechtigung des Zahn
arztes, den zahnarztlichen Beruf auszuliben. 

(2) Ein Zahnarzt kann auf die Berechti
gung verzichten, den zahnarztlichen Be'ruf 
auszuliben. Er verliert damit zugleich die 
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voor zoover .zulks uitdrukkelijk is overeen
gekomen of de President zich er mede ver
eenigt. 

(3) Wordt in een rechtsgeding betwist, 
dat een door een tandarts gevorderde ver
goeding in overeenstemming is met de rede
Jijkheid en acht de rechter het advies van een 
deskundige vereischt, dan hoort hij in ieder 
geval een door den President aan te wijzen 
deskundige. 

Artikel 4. 
(1) Een tandarts, alsmede degenen, die 

hem bij de uitoefening van zijn beroep be
hulpzaam zijn of die ter voorbereiding voor 
een beroep aan de uitoefening van het be
roep van den tandarts deelnemen, zijn ver
plicht een geheim te bewaren, hetwelk hun 
in verband met de uitoefening van het be
roep van den tandarts is bekend geworden. 

(2) Een geheim, hetwelk een persoon 
krachtens het eerste lid verplicht is te be
waren, dient na den door van <lien persoon 
eveneens te worden bewaard voor dengene, 
die van hem dan wel uit <liens nalatenschap 
kennis daarvan heeft gekregen. 

(3) Het bepaalde in het eerste en twee
de lid is niet van toepassing, voor zoover: 

1) het geheim ter vervulling van een 
wettelijken plicht wordt bekend gemaakt ; 

2) het geheim ter vervulling van een 
zedelijken plicht wordt bekendgemaakt en 
de bekendmaking bovendien noodzakelijk is 
ter bescherming of tot behoud van eenig 
rechtsbelang van grootere waarde dan het 
rechtsbelang der geheimhouding. 

(4) Hij die opzettelijk eenig geheim, het
welk hij volgens het be·paalde bij het eerste 
of tweede lid verplicht is te bewaren, be
kendgemaakt, wordt, ook wanneer slechts 
aan zijn schuld tc wijten is, dat hij aanneemt 
ingevolge het bepaalde bij het derde lid tot 
bekendmaking van het geheim gerechtigd te 
zijn, gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar of geldboete van ten hoog
ste twee duizend gulden. 

(5) Het in het vorige lid strafbaar ge
stelde feit wordt beschouwd als misdrij f. 

(6) Geen vervolging vindt plaats dan op 
klachte van dengene, tegen wien het misdrijf 
is gepleegd, of na <liens overlijden op klachte 
van zijn bloedverwanten in de rechte lijn, 
zijn broeders of zusters of zijn nagela ten 
echtgenoot. 

Artikel 5• . 
(1) Een tandarts kan verklaren afstand 

te doen van de uitoefening van het beroep 
van tandarts; hij kan deze verklaring her
roepen. Daartoe behoeft hij de toestemming 
van den President der Nederlandsche Tand
artsenkamer. Indien deze de toestemming 
weigert, kan de tandarts de beslissing van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken inroepen. Zoolang 
de afstand rechtsgeldig is, rust de bevoegd
heid van den tandarts om het beroep van 
tandarts uit te oefenen. 

(2) Een tandarts kan verklaren afstand 
te doen van de bevoegdheid tot uitoefening 
van het beroep van tandarts. Hierdoor ver-
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Berechtigung, die Bezeichnung Zahnarzt zu 
ftihren. 

(3) Ein Verzicht und ein Widerruf eines 
Verzichtes sind dem Priisidenten gegeniiber 
zu erkliiren. 

TITEL II. 

Die Nlederliindlsche Zahniirztekammer. 

ABSCHNITT I. 

Au/gaben und Zielsetzung der Nieder
Jandischen Zahniirztekammer. 

§ 6. 
(1) Aufgabe der Niederliindischen Zahn

iirzteschaft in ihrer Gesamtheit ist es, fiir die 
Gesundheit der niederlandischen Familie 
und dadurch des niederlandischen Volkes zu 
wirken. 

(2) Die niederlandische Zahnarzteschaft 
wird zur Niederlandischen Zahnarztekam
mer zusammengeschlossen. Jeder Zahnarzt 
ist Mitglied der Kammer. 

(3) Die Kammer gewiihrleistet die Er
fiillung der zahniirztlichen Aufgaben und 
nimmt die berufsstiindischen Belange der 
Zah:iiiirzte wahr. Sie sorgt <lurch geeignete 
Massnahmen fiir einen sittlich und wissen
schaftlich hochstehenaen und wirtschaftlich 
gesicherten Zahnarztestand und schiitzt den 
Zahnarzt vor den Gefahren, die ihn in sei
nem Ansehen oder in der Erfiillung seiner 
Berufspflichten beeintriichtigen. 

(4) Die ·Kammer hat insbesondere 
i ) die zahniirztliche Versorgung des nie

derlandischen Volkes sicherzustellen ; 
2) Gber die Wahrung der zahniirztlichen 

Berufsehre und die Erhaltung der zahniirzt
lichen Berufspflichten zu wachen; 

3) . die zahniirztliche Ausbildung und 
Fortbildung zu fijrdem ; 

4) fiir ein gedeihliches Verhiiltnis der 
Zahniirzte untereinander zu s6rgen; 
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5) Ftirsorgeeinrichtungen fiir Zahnarzte . 
und deren Hinterbliebene zu schaffen . 

(5) Die Kammer versucht bei Streitig
keiten zwischen einem Zahnarzt und einem 
Dritten auf Antrag eines B eteiligten eine 
Schlichtung des Streites. 

§ 7. 
(x) Die Niederliindische Zahniirztekam

mer ist eine K orperschaft des offentlichen 
Rechts im Sinne des Artikels 152 der Ver
fassungsurkund~. 

(2) D er Sitz der Kammer wird nach 
Anhorung ihres Priisidenten vom Genera1-
sekretar im Ministerium fur Soziale Ange
legenheiten bestimmt. 

ABSC~NITT II. 

Leitung der Niederlandischen Zahniirzte- , 
kammer. 

§ ·8. 
(1) An der Spitze der Niederlandischen 

Zahniirztekiunmer-· steht ein Z-abnarzt als 
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liest hij gelijktijdig het recht den titel van 
tandarts te voeren. 

(3) Een verklaring van afstand en een 
herroeping van een zoodanige verklaring 
wordt afgelegd bij den President. 

HOOFDSTUK II. 
De Nederlandsche Tandartsenkamer. 

AFDEELING I. 

Van de taak en het doe/ der Nederlandsche 
Tandartsenkamer. 

Artikel 6. 
(1) Het is de taak van de gezamenlijke 

Nederlandsche tandartsen werkzaam te zijn 
ten bate van de gezondheid van het Neder
landsche gezin en daardoor van het Neder
landsche volk. 

(2) De Nederlandsche tandartsen wor
den in de Nederlandsche Tandartsenkamer 
vereenigd. Elke tandarts is lid der Kamer. 

(3) De Kamer waarborgt het vervullen 
van de taak der tandartsen en neemt hun 
belangen waar, in zooverre deze op hun be
roepsstand betrekking hebben. Zij draagt 
door het treffen van daartoe geeigende maat
regelen zorg voor een zoowel zedelijk als we
tenschappelijk hoogstaanden, alsmede eco
nomisch geborgen tandartsenstand; verder 
behoedt zij den tandarts tegen gevaren, welke 
afbreuk doen aan zijn aanzien of hem in de 
vervulling v~ zijn bero epsplichten belem
meren. 

(4) Meer bepaaldelijk dient de Kamer: 
1) tandheelkundige verzorging van het 

Nederlandsche volk te waarborgen; 
2) over de behartiging van de beroeps

eer der tandartsen en over de vervulling hun
ner beroepsplichten te waken; 

3-) de opleiding tot tandarts en de ver
dere opleiding der tandartsen te bevorderen; 

4) voor een vruchtbare verstandhouding 
der tand~rtsen onderling zorg te dragen; 

5) instellingen voor de sociale verzorging 
van tandartsen en hun nagelaten betrekkin
gen in het !even te roepen. 

(5) In geval van geschil tusschen een 
tandarts en een derde tracht de Kamer op 
verzoek van een der betrokken partijen · bet 
geschil te beslechten. 

Artikel 7. 
(x) D e Nederlandsche Tandartsenka

mer is een rechtspersoonlijkheid bezittend 
openbaar lichaam in den zin van artikel 1 52 
der Grondwet. • 

(2) De zetel der Kamer wordt, haar Pre
sident gehoord, door den Secretaris -Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken 
aangewezen. 

AFDEELING II. 

Van het bestuur der Nederlandsche Tand
artsenkamer. 

Artikel 8. 
(1) Aan het hoofd der Nederlandsche 

Tandartsenkamer staat een tandarts als Pre-
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President der Niederlendischen Zahnerzte
kammer. 

(2) Der President vertritt die Kammer 
gerichtlich und aussergerichtlich. 

(3) Der President emennt und entlasst 
mit Zustimmung des Generalsekretars im 
Ministerium fi.ir Soziale Angelegenheiten 
seinen Stellvertreter und setzt den Umfang 
seiner Stellvertretungsbefugnis fest. 

§ 9. 
(1) Dern Presidenten der Niederlendi

schen Zahnerztekammer steht das aus Zahn
erzten gebildete Presidium der Niederlendi
schen Zahnerztekammer zur Seite. 

(2) Mitglieder des Presidiums sind kraft 
Amtes 

1) der Stell vertreter des Presidenten ; 

2) per Stellvertreter des Leiters der Kas
sen zahnerztlichcn Vereinigung in den Nie-
derlanden; _ _ 

3) die Leiter der Bezirksdienststellen der 
Kammer. 

(3) Mitglieder des Presidiums sind kraft 
Berufung durch den Prasidenten, die aer 
Zustimmung des Generalsekretars im Mini
sterium fi.ir Soziale • Angelegenhei ten bedarf, 

1) ,vier Zahnarzte; 
2) ein Dozent des Zahnerztlichen Insti : 

tutes der Universitat Utrecht. 
(4) Die im Absatz 3 bezeichneten Perso

nen werden auf _die Dauer von vier Jahren. 
berufen. Treten diese Personen an die Stelle 
vorzeitig ausgeschiedener Mitglieder des 
Presidiums, so cndet ihre Amtszeit mit der 
der anderen Mitglieder. Wiederberufung ist 
zulassig. 

(5) D ie im Absatz 3 bezeichneten Per
sonen konnen die Berufung nur ablehnen oder 
die Entlassung aus dem Prasidium nur ver
langen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn 
der Betroffene 

1) bereits mehr als sechs Jahre ununter
brochen ein offentliches Arnt unbesoldet ver
waltet hat; 

2) mehr als zwei Vormundschaften fi.ihrt; 

3) anhaltend krank ist oder 
4) das sechzigste Lebensjahr vollendet 

~~ . 
(6) Der President beruft fi.ir jeden Lei

ter einer Bezirksdienststelle der Kammer 
einen von .desseri Stellvertretern zum stell
vertretenden M itglied des Presidiums. 

(7) Fiir jedes der im Absatz 3 erwahn
ten Mitglieder wird ein Stellvertreter beru
fen, wobei die Vorschriften der Absiitze 3 bis 
5 entsprechend gelten. 

§ 'lo. 

(1) Der Prasident der Niederlandischen 
Zahnerztekammer fasst seine Entschliessun
gen unter eigener Verantwortlichkeit. 

(2) Der President kann vor jeder Ent
schliessung den Rat des Presidiums der Nie
derlandischen Zahnarztekammer oder ein
zelner seiner Mitglieder einholen; Er kann 
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sident der Nederlandsche Tandartsenkamer. 

(2) De President vertegenwoordigt de 
Kamer zoowel in als buiten rechte. 

(3) Met toestemming van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van So
ciale Zaken benoemt en ontslaat de Presi
dent zijn plaatsvervanger(s) en stelt den 
•omvang van de bevoegdheid, welke dez·e als 
zoodanig hebben, vast. 

Artikel 9. 
(r) De President der Nederlandsche 

Tandartsenkamer wordt bijgestaan door den 
Raad· der Nederlandsche Tandartsenkamer, 
welke is samengesteld uit tandartsen. 

(2) Leden van den Raad uit hoofde van 
hun ambt zijn : 

r) de plaatsvervanger(s) van den Presi-
dent; · 

2) de plaatsvervanger(s) van den !eider 
der Nederlandsche Vereeniging van Zieken-
fondstandartsen; 

3) de !eiders der gewestelijke bureaux 
van de Kamei·. 

(3) Leden van den Raad uit h•:>ofde van 
hun benoeming door den President onder 
goedkeuring van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken .zijn: 

r) vier tandartsen; · 
2) _ een docent aan het Tandheelkundig 

Instituut van de Universiteit te Utrecht. 
(4) De in het. derde lid genoemde per-

sonen worden voo"r den tijd van vier jaren 
benoemd. Treden deze personen in de plaats
van tusschentijds afgetreden leden van den 
Raad, dan eindigt hun ambtstijd tegelijk met 
dien der andere leden. De leden zijn terstond, 
herbenoembaar. 

(5) De in het derde lid genoemde per
sonen kunnen de ben'oeming slechts weigeren 
of hun ontslag uit den Raad slechts verzoe
ken, indien daartoe een gewichtige reden be
staat. Als gewichtige reden wordt in het bij
zonder beschouwd, wanneer de betrokkene: 

1) reeds meer dan zes jaren ononderbro
ken een onbezoldigd openbaar ambt heeft 
bekleed; 

2Y met meer dan twee voogdijen is be-: 
last; 

3) voortdurend ziek is of 
4) den vollen ouderdon\ van zestig jaren'. 

heeft bereikt. 
(6) D e President benoemt voor elken 

!eider van een gewestelijk bureau der Ka
mer . een van diens plaatsvervangers tot 
plaatsvervangend lid van den Raad. 

( 7) Voor elk der in het derde lid ge
noemde leden wordt een plaatsvervanger be
noemd, waarbij de voorschriften van het der
de tot en met vijfde lid van overeenkomsti
ge toepassing zijn. 

Artikel 10. 

(1) De President der Nederlandsche 
Tandartsenkamer neemt zijn beslissingen 
ondef eigen verantwoordelijkheid. 

(2) De President kan, alvorens een be
slissing te nemen, het advies van den Raad 
der Nederlandsche Tandartsenkamer of van 
enkele zijner leden inwinnen. Tevens kan hij 



auch jeden Zahnarzt auffordern, ihn in be
stimmten Angelegenheiten zu betaten. 

(3) Der Prii.sident muss den Rat des 
Prii.sidiums vor seiner Entschliessung in al
ien Angelegenheiten einholen, fiir die es in 
dieser Verordnung bestimmt ist oder die der 
Generalsekretii.r im Ministerium fiir Soziale 
Angelegenheiten einzeln oder der Gattung 
nach bezeichnet. 

(4) Auf den Sitzungen des Prii.sidiums 
werden die einzelnen Gegenstii.nde der Ta
gesordnung erortert; eine Abstimmung oder 
Beschlussfassung findet nicht statt. Die Mit
glieder des Prasidiums sind zur Aeusserung 
verpflichtet, wenn ihre Meinung von der des 
Prasidenten abweicht. Eine solche Aeusse
rung ist im Sitzungsprotokoll aufzunehmen. 

(5) Der Prii.sident teilt den Mitgliedern 
des Prii.sidiums seine Entschliessung hinsicht
lich jedes Beratungsgegenstandes in geeig
neter Weise mit. 

§ II. 

Dern Prii.sidenten der Niederlii.ndischen 
Zahnii.rztekammer steht zur Vorbereitung 
und Durchfiihrung seiner Entschliessungen 
eine Kanzlei zur Verfiigung. Sie wird vom 
Geschii.ftsfiihrer geleitet, den der Prii.sident 
bestellt. 

§ 12. 

(1) Die in den §§ 9, Absatze 1 bis 3, und 
11 bezeichneten Personen werden vor An
tritt ihres Amtes vereidigt. 

(2) Die Eidesformel wird <lurch Verwal
tungsordnung festgelegt. 

ABSCHNITT III. 

Verwaltungsaulbau der Niederli:i.ndischen 
Zahni:i.rztekammer. 

§ 13. 
Zur D urchfiihrung der Aufgaben der Nie

derlii.ndischen Zahnii.rztekammer werden Be
zirksdienststellen gebildet. Der Prii.sident der 
Kammer setzt deren Sitz und Zustii.ndig
keitsbereich fest, nachdem er den Rat des 
Prii.sidiums einge,holt hat. Die Festsetzung 
bedarf der Genehmigung des Generalsekre
tii.rs im Ministerium fiir Soziale Angelegen
heiten. 

§ 14. 

(1) Der Prii.sident der Niederlandischen 
Zahnii.rztekammer beruft Zahnii.rzte zu Lei
tern der Bezirksdienststellen und be.ruft sie 
ab. 

(2) Der Generalsekretii.r im Ministerium 
flir Soziale Angelegenheiten kann anordnen, 
<lass bestimmte Berufungen gemii.ss Absatz 
1 seiner Genehmigung bediirfen. 

§ 15. 
(1) Mit Genehmigung des Prii.sidenten 

der Niederlandischen Zahniirztekammer be
rufen die Leiter der Bezirksdienststellen 
Zahniirzte zu Stellvertretern und setzen den 
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iederen tandarts uitnoodigen hem in bepaal
de aangelegenheden van advies te dienen. 

(3) De President is gehouden het advies 
van den Raad in te winnen alvorens een be
slissing te nemen in alle aangelegenheden, 
waarvoor deze verordening zulks bepaalt of 
welke de Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken afzonderlijk of 
groepsgewijs aanwijst. 

(4) Op de vergaderingen van den Raad 
wordt over de afzonderlijke onderwerpen der 
agenda beraadslaagd. Er wordt niet gestemd 
en er worden geen besluiten genomen. De 
leden van den Raad zijn verplicht aan hun 
meening uiting te geven, indien deze van de 
meening van den President afwijkt. Zooda
nige uiting wordt in de notulen der vergade
ring opgenomen. 

(5) D e President geeft den leden van 
den Raad op een daartoe geeigende wijze 
kennis van zijn beslissing ten aanzien van 
ieder onderwerp, dat dee! van de beraadsla
ging heeft uitgemaakt. 

Artikel II. 

De President der Nederlandsche Tandart
senkamer heeft, ter voorbereiding en uitvoe
ring van zijn beslissingen, een secretarie tot 
zijo beschikk;ing. Aan het hoofd daarvan 
staat een dagelijksch bestuurder, die door 
den President wordt benoemd. 

Artikel 12. 

(1) De personen, genoemd in de artike
len 9, eerste tot en met derde lid, en 11 

worden voor het aanvaarden van hun ambt 
beeedigd. 

(2) De eedsformule wordt bij instructie 
vastgesteld. 

AFDEELING III. 

Van de inrichting der Nederlandsche 
Tandartsenkamer. 

Artikel 13. 
Ter uitvoering van de taak der Neder

landsche Tandartsenkamer worden geweste
lijke bureaux ingesteld. De President der Ka
mer bepaalt hun zetel en bevoegdheidsge
bied, na het advies van den Raad te hebben 
ingewonnen, onder goedkeuring van den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken. 

Artikel 14. 

(1) D e President der Nederlandsche 
Tandartsenkamer benoemt tandartsen tot 
!eiders der gewestelijke bureaux en ontslaat 
hen. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken kan voorschrij
ven, dat bepaalde der in het vorig lid be
doelde benoemingen zijn goedkeuring behoe
ven. 

Artikel 15. 
(1) Met goedkeuring van den President 

der Nederlandsche Tandartsenkamer benoe
men de !eiders der gewestelijke bureaux 
tandartsen tot plaatsvervangers en stellen zij 
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Umfang ihrer Stellvertretungsbefugnis fest. 

(2) Auf die Stellvertreter findet, § 12 

entsprechende Anwendung. 

§ 16. 
(1) D en Leitem der Bezirksdienststellen 

steht ein Beirat zur Seite. 

(2) Der Beirat setzt sich aus hi:ichstens 
fi.inf Zahnerzten zusammen, die der Leiter 
mit Genehmigung des Presidenten der Nie
derlendischen Zahnerztekammer beruft. 

(3) Die Vorschriften des § 9, Absetze 4, 
5 und 7, und der §§ IO und 12 finden mit der 
Massgabe entsprechende Anwendung, dass 
an die Stelle des Generalsekreters im Mini
sterium fi.ir Soziale Angelegenheiten der Pra
sident der Kammer tritt. 

§ 17. 

(1) D e r President der Niederlandischen 
Zahnarztekammer kann zur Wahrnehmung 
bestimmter Aufgaben besondere sachliche 
Verwaltungsdienststellen errichten. 

(2) Die Vorschriften der §§ 12, 14 und 
15 gelten entsprechend mit der Massgabe, 
dass die L eiter und Stellvertreter der Leiter 
der Verwaltungsdienststellen nicht Zahn
arzte zu sein brauchen. 

ABSCHNITT IV. 

Verordnungsbeiugnis der Niederlandischen 
Zahnarztekammer. 

§ 18. 
(1) Die Niederlendische Zahnarztekam

mer hat im Rahmen ihres Aufgabenbereichs 
Verordnungsbefugnis im Sinne des Artikels 
1 53 der Verfassungsurkunde. 

(2) Der President der Kammer i.ibt die 
Verordnungsbefugnis aus, nachdem er den 
Rat des Presidiums eingeholt hat. 

§ 19. 
Die auf Grund des§ 18 erlassenen Verord

nungen werden im Niederlandischen Zahn
erzteblatt verki.indet. 

§ 20. 

In einer auf Grund des § 18 erlassenen 
Berufsordnung ki:innen grundsetzliche Fra
gen der Ausi.ibung des zahnerztlichen Berufs 
geregelt werden. Die Berufsordnung kann 
insbesondere Neheres dari.iber bestimmen, 
inwieweit Vertrege i.iber eine zahnerztliche 
Tetigkeit der Genehmigung eines Organes 
der Niederlendischen Zahnerztekammer be
di.irfen. 

§ 21. 

In einer auf Grund des § 18 erlassenen 
Niederlassungsordnung kann geregelt wer
den , unter welchen Voraussetzungen ein 
Zahnarzt berechtigt ist, sich zur Ausi.ibung 
des zahnerztlichen Berufs an einem bestimm
ten Orte niederzulassen. 
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den omvang van de bevoegdheid, welke deze 
als zoodanig hebben, vast. 

(2) Op de plaatsvervangers is artikel 12 

van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 16. 
(1) De !eiders der gewestelijke bureaux 

worden bijgestaan door een Raad van Bij-
stand. · 

(2) De Raad van Bijstand bestaat uit 
ten hoogste vijf tandartsen, die door den !ei
der onder goedkeuring van den President 
der Nederlandsche Tandartsenkamer worden 
benoemd. 

(3) De voorschriften van artikel 9, vier 
de, vijfde en zevende lid, en van de artikelen 
10 en 12 zijn van overeenkomstige toepas
sing, met dien verstande, dat de President 
der Kamer in de plaats treedt van den Se
cretaris- Generaal van het Departcment van 
Sociale Zaken. 

Artikel 17. 
(1) De President der Nederlandsche 

Tandartsenkamer kan ter vervulling van be
paalde taken bijzondere administratieve bu
reaux voor deze aangelegenheden instellen. 

(2) De voorschriften van de artikelen 
12, 14 en 15 zijn van overeenkomstige toe
passing, met dien verstande, dat de !eiders 
der administratieve bureaux en hun plaats
vervangers geen tandartsen behoeven te zijn. 

AFDEELING IV. 

Van de verordenende bevoegdheid der 
Nederlandsche Tandartsenkamer. 

Artikel 18. 
(1) De Nederlandsche Tandartsenkamer 

bezit binnen het kader van haar taak veror
denende bevoegdheid in den zin van artikel 
153 der Grondwet. 

(2) Deze verordenende bevoegdheid 
wordt, na het advies van den Raad te heb
ben ingewonnen, door den President der Ka
mer uitgeoefend. 

Artikel 19. 
Verordeningen, uitgevaardigd ingevolge 

het bepaalde bij artikel 18, worden afgekon
digd in het ,.Nederlandsch Tandartsenblad" .. 

Artikel 20. 

Bij een ingevolge het bepaalde bij artikel 
18 uit te vaardigen beroepsreglement kun
nen principieele vraagstukken betreffende 
de uitoefening van het beroep van tandarts 
geregeld worden. In het beroepsreglement 
kan meer in het bijzonder nader worden be
paald, in hoeverre overeenkomsten ter zake 
van de werkzaamheid als tandarts aan de 
goedkeuring van een orgaan der Nederland
sche Tandartsenkamer onderworpen zijn. 

Artikel :u. 
Bij een ingevolge het bepaalde bij artikel 

18 uit te vaardigen vestigingsreglement kan 
geregeld worden, onder welke voorwaarden 
een tandarts bevoegd i zich ter uitoefening 
van het beroep van tandarts in een bepaalde 
plaats te vestigen. 
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§ 22. 
(1) In einer auf Grund des § 18 erlasse

nen Schlichtungsordnung konnen Bestim
mungen tiber die Schlichtung von Streitig
keiten zwischen Zahnarzte getroffen werden. 

(2) Die Schlichtungsordnung kann be
stimmen, dass kein Zahnartz ein Verfahren -
vor dem Zivilrichter und ein nur auf Privat
klage hin einzuleitendes Verfahren vor dem 
Strafrichter gegen einen anderen Zahnarzt 
anhangig machen darf, bevor das Schlich
tungsverfahren beendet ist, es sei denn, dass 
dem Zahnarzt ein Verlust von Fristen droht. 
Der Richter priift von Amts wegen, ob nach 
der Schlichtungsordnung ein Verfahren vor 
ihm zulassig ist. 

(3) Die Schlichtungsordnung kann be
stimmen, dass die Vorschrift des Absatzes 1 

auf Antrag beider Beteiligter auch auf die 
Schlichtung von Streitigkeiten zwischen 
einem Zahnarzt und einem Dritten Anwen
dung findet. 

§ 23. 

(1) In einer auf Grund des § 18 erlasse
nen Beitragsordnung kann geregelt werden, 
welche Beitrage die Zahnarzte an die Nie
derlandische Zahnarztekammer zu zahlen 
haben. Die Beitragsordnung sieht flir zahn
arztliche BeamteBeitragsermassigungen vor. 

(2) Die Beitrage werden, soweit sie nicht 
rechtzeitig entrichtet werden, auf Grund 
einer Verfligung des Priisidenten d er Kam
mer beigetrieben. Diese ist auf Grund einer 
Ausfertigung, die im Eingang die Worte ,,Im 
Namen des Rechts" flihrt, sofort gemiiss den 
Bestimmungen der niederlandischen Zivil
prozessordnung vollstreckbar. 

§ 24. 
(1) In einer auf Grund des § 18 erlasse

nen Verordnung konnen Ordnungsstrafen bis 
zu eintausend Gulden angedroht werden. 

(2) Eine Ordnungsstrafe kann erst ver
hangt werden, nachdem derjenige, der zu 
ihrer Verhangung befugt ist, den Beschuldig
ten Zahnarzt gehi:irt hat. 

(3) Die Bestrafung eines zahnarztlichen 
Beamten oder Angestellten des Staates, der 
P rovinzen, der Gemeinden oder der gesetz
lichen Sozialversicherungstrager ist erst zu
Jassig, nachdem seine vorgesetzte Dienst
stelle entschieden hat, dass er der Vorschrift 
nicht bei einer dienstlichen Tatigkeit zu
widergehandelt hat. 

(4) Eine Ordnungsstrafe verfallt, wenn 
liber den ihr zugrundeliegenden Tatbestand 
ein Urteil der Berufsgerichtsbarkeit ergeht 
und rechtskraftig wird. Ein als Ordnungs
strafe bezahlter Betrag wird dem Bestraften 
in diesem Falle zurlickgezahlt. 

Artikel 22. 

(1) Bij een ingevolge het bepaalde bij 
artikel 18 uit te vaardigen bemiddelingsre
glement kunnen voorschriften warden uitge
vaardigd betreffende de bemiddeling in ge
schillen tusschen tandartsen. 

(2) Het bemiddelingsreglement kan be
palen, dat geen tandarts tegen een anderen 
tandarts een vordering voor den burgerlij
ken rechter mag instellen of een klacht we
gens een slechts op klachte vervolgbaar feit 
mag indienen, Rlvorens de bemiddelingspro
cedure is beeindigd, tenzij het verloopen van 
termijnen daarvan het gevolg dreigt te zijn. 
De rechter onderzoekt ambtshalve, of een 
voor hem aanhangig gemaakte procedure 
volgens het bemiddelingsreglement toelaat
baar is. 

(3) Het bemiddelingsreglement kan be
palen, dat op verzoek van beide partijen het 
eerste lid ook kan warden toegepast op de , 
bemiddeling in geschillen tusschen een tand 
arts en een derde. 

Artikel 23. 

(1) Bij een ingevolge het bepaalde bij 
artikel 18 uit te vaardigen contributieregle
ment kan warden geregeld, welke contribu
tie de tandartsen aan de Nederlandsche 
Tandartsenkamer dienen te betalen. Het 
contributiereglement voorziet in de moge
lijkheid van verminderde contributie voor 
tandheelkundige ambtenaren. 

(2) De contributies warden, voor zoover 
ze niet tijdig warden voldaan, ingevorderd 
op grand van een beschikking van den Pre
sident der Kamer. Deze is volgens de bepa
lingen van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering terstond uitvoerbaar op een 
grosse, welke aan het hoofd voert de woor
den : ,,In Naam van het Recht". 

Artikel 24. 

(1) Bij een ingevolge het bepaalde bij 
artikel 18 uitgevaardigde verordening kun
nen tuchtrechtelijke straffen tot ten hoog
ste een duizend gulden warden gesteld. 

(2) Een tuchtrechtelijke straf kan slechts 
warden opgelegd, nadat degeen, die tot die 
oplegging bevoegd is, den verdachten tand
arts heeft gehoor<l. 

(3) Een tandheelkundig ambtenaar, als
mede het overig tandheelkundig personeel 
in dienst van bet Rijk, een provincie, een 
gemeente, dan wel een wettelijke instelling 
voor sociale verzekeringen, kan eerst gestraft 
warden, nadat de boven hem gestelde in
stantie heeft beslist, dat hij niet tijdens de 
uitoefening van een tot den dienst behoo
rende werkzaamheid in strijd met het in 
aanmerking komend voorschrift heeft ge
handeld. 

(4) Een tuchtrechtelij ke straf vervalt, 
indien over het aan haar ten grondslag lig
gende feit door den beroepsrechter is ge
vonnisd en zijn vonnis in kracht van ge
wijsde is gegaan. In dat geval wordt den 
gestrafte terugbetaald hetgeen hij bij wijze 
van tuchtrechtelijke straf heeft betaald. 
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(5) § 23, Absatz 2, gilt entsprechend. 

(6) Im iibrigen regelt sich das Verfahren 
bei der Verhangung einer Ordnungsstrafe 
nach einer auf Grund des § 18 erlassenen 
Ordnungsstrafverfahrensordnung . . 

§ 25. 
Eine auf Grund des § 18 erlassene Ver

ordnung darf nicht in die dienstliche Tatig
keit eines zahnarztlichen Beamten oder An
gestellten des Staates, der Provinzen, der 
Gemeinden oder der gesetzlichen Sozialver
sicherungstrager cingreifen. 

ABSCHNITT V. 

Verfiigungsbelugnis der Niederlandischen 
Zahnarzteka,nmer. 

§ 26. 

(1) Im Rahmen des Aufgabenbereichs 
der Niederlandischen Zahnarztekammer 
konnen der Prasident und die von ihm dazu 
ermachtigten Kammerorgane gegentiber den 
Zahnarzten in Einzelfallen Verftigungen er
lassen 

1) Uber die Ausfrbung der zahnarztli
chen Tatigkeit; 

2) tiber ihre Mitarbeit bei der Tatigkeit 
der Kammer; 

3) im tibrigen , soweit dies in einer auf 
Grund des § 18 erlassenen Verordnung vor
gesehen ist. 

(2) Die Zahnarzte haben den auf Grund 
des Absatzes I ergehenden Verfiigungen Fol
ge zu leisten. 

§ 27. 
Verfiigungen, die auf Grund des § 26 er

lassen werden, werden den betroffenen 
Zahnarzten bekanntgemacht. Als Bekannt
machung gilt auch eine Verki.indung im Nie
derlandischen Zahnarzteblatt. 

§ 28. 

(1) Wer einer auf Grund des § 26 erlas
senen Verfiigung zuwiderhandelt, kann mit 
einer Ordnungsstrafe bis zu eintausend Gul
den von demjenigen bestraft werden, der die 
Verfiigung erlassen hat, soweit dies in der 
Verfiigung ausdrticklich angedroht worden 
ist. 

(2) § 24, Absatze 2 bis 6, findet ent
sprechende Anwendung. 

§ 29. 
§ 25 findet entsprechende Anwendung. 

ABSCHNITT VI. · 

Gemeinsame Bestimmungen zu den Ab
schnitten IV und V . 

§ 30. 
(1) Der Prasident der Niederlandischen 

Zahnarztekammer kann, soweit dies zur Vor-
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(5) Het tweede lid van artikel 23 is van 
overeenkomstige toepassing. 

(6) Overigens geschiedt de te volgen 
procedure bij het opleggen van tuchtrechte
lijke straffen volgens een op grond van ar
tikel 18 uitgevaardigd tuchtrechtelijk straf
vorderingsreglement. 

Artikel 25. 
Een ingevolge het bepaalde bij artikel 18 

uitgevaardigde verordening mag niet ingrij
pen in de tot den dienst behoorende werk
zaamheid van een tandheelkundig ambte
naar, alsmede van het overig tandheelkundig 
personeel in dienst van het Rijk, een provin
cie, een gemeente, dan wel van een wette
lijke instelling voor sociale verzekeringen. 

AFDEELING V. 

Van de beschikking Revende bevoegdheid 
van de Nederlandsche Tandartsenkamer. 

Artikel 26. 

(1) Binnen het kader van de taak van de 
Nederlandsche Tandartsenkamer kunnen 
zoowel de President als de organen der Ka
mer, welke hij daartoe machtiging heeft ver
leend, ten opzichte van de tandartsen in af
zonderlijke gevallen beschikkingen geven : 

1) betreffende de uitoefening van de 
werkzaamheden als tandarts; 

2) betreffende hun deelneming aan de 
werkzaamheden der Kamer; 

3) overigens, indien en voor zoover zulks. 
bij een ingevolge het bepaalde bij artikel 18 
uitgevaardigd voorschrift is bepaald. 

(2) De tandartsen dienen gevolg te ge
ven aan beschikkingen, gegeven ingevolge 
het eerste lid. 

Artikel 27. 
Beschikkingen, gegeven ingevolge het be

paalde bij artikel 26, worden aan de betrok
kenen medegedeeld. Als mededeeling geldt 
ook een afkondiging in het ,,Nederlandsch 
Tandartsenblad". 

Artikel 28. 
(1) Hij die in strijd met een ingevolge 

het bepaalde bij artikel 26 gegeven beschik
king handelt, kan door tlengeen, die die be
schikking heeft gegeven, worden gestraft met 
een tuchtrechtelijke straf van ten hoogste 
een duizend gulden, indien en voor zoover 
zulks in de beschikking uitdrukkelijk is ge~ 
steld. 

(2) Het tweede tot en met zesde lid van 
artikel 24 is van overeenkomstige toepas-
sing. 

Artikel 29. 

Artikel 25 is van overeenkomstige toepas
sing. 

AFDEELING VI. 

B epalingen, betrekking hebbende op de 
afdeelingen IV en V. 

Artikel 30. 
(1) De President van de Nederlandsche 

Tandartsenkamer kan, voor zoover zulks ter 



bereitung seiner Entscheidungen erforderlich 
ist, Zeugen horen oder horen !assen. 

(2) W er vom Prasidenten oder in sei 
nem Auftrage als Zeuge oder Sachverstan
diger vorgeladen wird, muss der Vorladung 
Folge leisten und Zeugnis ablegen oder als 
Sachverstandiger mitwirken. Die Artikel 
217 bis 219 der niederlandischen Strafpro
zessordnung finden entsprechende Anwen
dung. Ein Zeuge oder Sachverstiindiger, der 
nicht erscheint, kann auf Anordnung des 
Prasidenten zwangsweise vorgefiihrt werden. 

(3) D er Prasident kann Zeugen · und 
Sachverstandige eidlich vernehmen oder ver
nehmen !assen, soweit sie das Alter von sech
zehn Jahren erreicht haben. D er Zeuge wird 
darauf beeidigt, dass er die ganzc Wahrheit 
und nichts als die Wahrheit aussagen wird, 
und der Sachverstandige darauf, dass er seine 
Aufgabe gewissenhaft erfiillen wird. Die 
Zeugen und Sachverstiindigen sind ver
pf!ichtet, den Eid zu leisten. 

(4) Die Bestifnmungen der Gesetze vom 
17. Juli 19n (Staatsblatt Nr. 215) und vom 
28. April 1916 (Staatsblatt Nr. 174) finden 
Anwendung. 

(5) Wenn der Zeuge sich bei seiner Ver
nehmung ohne gesetzlichen Grund weigert, 
die gestellten Fragen zu beantworten oder 
die von ihm verlangte Erklarung abzugeben, 
den verlangten Eid oder das Gelobnis zu 
leisten, so kann ihm der Pr,asident, falls er 
es im Interesse der Untersuchung fiir erfor
derlich halt, eine Geldstrafe bis zu tausend 
Gulden auferlegen. § 23, Absatz 2, gilt ent
sprechend . 

(6) Die Zeugen und Sachverstandigen 
erhalten auf Verlangen eine Entschadigung 
von der Niederlandischen Zahnarztekam
mer, die vom Prasidenten gemass den Arti
keln 61, 63, 65 und 66 des Tarifs fiir Justiz
gebiihren und Gebiihren in Zivilsachen (Ta
rief van justitiekosten en salarissen in bur
gerlijke zaken) festgesetzt wird. 

ABSCHNITT VII. 

Haushalt und Kosten der Niederliindischen 
Zahniirztekammer. 

§ 3r. 
(1) Die Niederlandische Zahnarztekam

mer bestreitet die Kosten ihrer Tatigkeit aus 
eigenen Einkiinften. 

(2) Der Prasident der Kammer stellt all
jahrlich einen Haushaltsplan auf, der der 
Genehmigung des Generalsekretiirs im Mi
nisterium fi.ir Soziale Angelegenheiten be
darf, die dieser im Einvernehmen mit dem 
Generalsekretar im Ministerium fiir Finan
zen erteilt. Der Prasident ist fiir die ord
nungsgemassige Durchfiihrung des Haus
haltsplans verantwortlich. 

(3) Die J ahresabschlussrechnung der 
Kammer unterliegt alljahrlich der Nachpri.i
fung durch die Oberste Rechnungskontroll
behorde ( Algemeene Rekenkamer ) . Auf 
Grund des Berichtes der Obersten Rech
nungskontrollbehorde erteilt der Generalse
kretiir im Ministerium fiir Soziale Angele-
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voorbereiding van zijn beslissingen noodza
kelijk is, getuigen hooren of laten hooren. 

(2) Ieder die door of vanwege den Pre
sident als getuige of deskundige is opgeroe
pen, is verplicht aan die oproeping gevolg te 
geven en getuigcnissen at te leggen of zijn 
diensten als deskundige te verleenen. De ar
tikelen 217, 218 en 219 van het Wetboek van 
Strafvordering zijn toepasselijk. D e getuige 
of deskundige, die niet verschijnt, kan op 
bevel van den President worden voorgeleid. 

(3) De President kan de getuigen en 
deskundigen onder eede hooren of laten hoo
ren, mits zij den leeftijd van zestien jaren 
hebben bereikt. Hij beeedigt den getuige, 
dat hij de geheele waarheid en niets dan de 
waarheid zal zeggen, en den deskundige, dat 
hij zijn taak naar zijn geweten zal vervullen. 
D e getuigen en deskundigen zijn verplicht 
den eed af te leggen. 

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

(5) Indien de getuige bij zijn verhoor 
zonder wettigen grond weigert op de gestel
de vragen te antwoorden of de van hem ge
vorderde eed, verklaring of belofte af te leg
gen, kan de President, zoo hij dit in het be
lang van het onderzoek noodzakelijk acht, 
den getuige een geldboete opleggen van ten 
hoogste duizend gulden. Artikel 23, lid 2, 
geldt dienovereenkomstig. 

(6) De getuigen en deskundigen ontvan
gen desverkiezend schadeloosstelling van de 
Nederlandsche Tandartsenkamer, door den 
President te begrooten overeenkomstig de 
artikelen 61, 63, 65 en 66 van het Tarief van 
justitiekosten en salarissen in burgerlijke za
ken. 

AFDEELING VII. 
Van het beheer en de kosten der Neder

landsche Tandartsenkamer. 

Artikel 31. 
(1) De Nederlandsche Tandartsenkamer 

bekostigt haar werkzaamheden uit eigen in
komsten. 

(2) De President der Kamer maakt jaar-
lijks een begrooting op, welke de goedkeu
ring behoeft van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken, die 
deze verleent in overeenstemming met den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien. De President is verantwoor
delijk voor een regelmatig beheer volgens de 
begrooting. 

(3) De jaarlijksche rekening der Kamer 
wordt telkenjare aan de verificatie door de 
Algemeene R ekenkamer onderworpen. Op 
grond van het rapport der Algemeene Re
kenkamer verleent de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken in 
overeenstemming met den Secretaris-Gene-
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genheiten im Einvernehmen mit dem Gene
ralsekretar im Ministerium fi.ir Finanzen 
dem Prasidenten Entlastung. 

TITEL III. 

Beru fsg·erichtsbarkelt. 

§ 32. 
(1) Auch ein Zahnarzt, dem infolge eines 

korperlichen Gebrechens oder wegen Schwa
che seiner korperlichen oder geistigen Krafte 
oder wegen einer Sucht die fi.ir die Aus
i.ibung des Zahnarztlichen Berufs erforder
liche Eignung oder Zuverlassigkeit fehlt, un
terliegt den Massnahmen nach Artikel 5, Ab
satz 1, Ziffern 4 und 5, des Gesetzes vom 2. 
Juli 1928 (Staatsblatt Nr. 222) i.iber weitere 
Vorschriften betreffend die Ausiibung der 
Heilkunde. 

(2) Auch ein Zahnarzt, der die ihm nach 
den §§ 2 bis 4;-i1ach einer auf Grund des § 18 
erlassenen Verordnung oder nach einer auf 
Grund des § 26 erlassenen Verfi.igung oblie
genden Pflichten verletzt, unterliegt den 
Massnahmen nach Artikel 5, Absatz 1, des 
Gesetzes vom 2. Juli 1928. 

(3) Auch der Prasident der Niederlandi
schen Zahnarztekammer kann einen Antrag 
nach Artikel 10, Absatz 1, des Gesetzes von 
2. Juli 1928 gegen einen Zahnarzt stellen. 

§ 33. 
D er Generalsekretii.r im Ministerium fi.ir 

Soziale Angelegenheiten kann, nach Anho
rung des P rasidenten der Niederlandischen 
Zahnarztekammer, im Einvernehmen mit 
dem Generalsekretar im Ministerium fi.ir 
Justiz die Bestimmungen i.iber die zahn
arztliche Beruf~gerichtsbarkeit andem. 

TITEL IV. 

Die I{assenzahniirztllche Verelnlgung In 
den Nlederlanden. · 

ABSCHNITT I. 

Aufgaben und Zielsetzung der Vereinigung. 

§ 34· 
(1) Die Niederlandische Zahnarzteschaft 

erfiillt ihre Aufgabe auch dadurch, dass sie 
im Zusammenarbeit mit den gesetzlichen 
Sozialversicherungstragern und den offentli
chen und privaten Wohlfahrteinrichtungen 
die zahnarztliche Versorgung sicherstellt. 
Die Durchfi.ihrung dieser Aufgabe obliegt 
der Kassenzahnarztlichen Vereinigung in den 
Niederlanden (im folgenden in diesem Titel 
,,Vereinigung" genannt). 

(2) Mitglied der Vereinigung sind die 
Zahnarzte, 

1) die vom I. Januar bis zum 31. Okto
ber 1941 ununterbrochen Krankenkassen
zahnarzte gewesen sind; 

2) die auf ihren Antrag von der Vereini
gung als Mitglieder aufgenommen sind; 
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raal van het Departement van Financien den 
President decharge. 

HOOFDSTUK III. 

Van de beroeJJsrechtspraak. 

Artikel 32 . 
(1) Ook ten aanzien van een tandarts, 

wien ten gevolge van een lichamelijk gebrek 
of wegens zwakte zijner lichamelijke of gees
telijke vermogens of wegens een ziekelijke 
neiging de voor de uitoefening, van het be
roep van tandarts vereischte geschiktheid of 
betrouwbaarheid ontbreekt, kunnen de maat
regelen, vermeld ender artikel 5, eerste lid, 
ender 4 en 5, der \Vet van den 2den Juli 
1928 (Staatsb"lad No. 222), houdende nade
re voorschriften t en aanzien van de uitoefe
ning der geneeskunst, worden toegepast. 

(2) Ook ten aanzien van een tandarts, 
die zijn plichten, hem opgelegd bij de arti
kelen 2 tot en met 4, bij een ingevolge het 
bepaalde bij artikel 18 uitgevaardigde ver
ordening of bij een ingevolge het bepaalde 
bij artikel 26 gegeven beschikking, verzaakt, 
kunnen de maatregelen, vermeld ender het 
eerste lid van artikel s van de Wet van den 
2den Juli 1928, worden toegepast. 

(3) Ook de President der Nederlandsche 
Tandartsenkam~r kan een verzoek krachtens 
het eerste lid van artikel 10 van de Wet van 
den 2den Juli 1928 indienen. 

Artikel 33. 
De Secretaris-Generaal van het D eparte

m ent van Sociale Z aken kan, den President 
der Nederlandsche Tandartsenkamer ge
hoord, in overeenstemming met den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Justitie de bepalingen betreffende de be
roepsrechtspraak voor tandartsen wijzigen. 

HOOFDSTUK IV. 

De Nederlanclsche Vereenlglng Yan 
Ziekenfondstan!lartsen. 

AFDEELING I. 

Van de taak en het doe/ der Vereeniging. 

Artikel 34. 
(1) De Nederlandsche tandartsen vervul

len hun taak mede, doordat zij in samenwer
king met de wettelijke instellingen voor so
ciale verzekering en de openbare en parti
culiere instellingen van weldadigheid de 
tandheelkundige verzorging waarborgen. D e 
uitvoering van deze taak is opgedragen aan 
de Nederlandsche Vereeniging van Zieken
fondstandartsen (in dit Hoofdstuk verder 
,,Vereeniging" genoemd). 

(2) Leden der Vereeniging zijn de tand
artsen , 

1) die van 1 Januari tot en met 31 Octo
b er 1941 zonder onderbreking ziekenfonds
tandarts zijn geweest; 

2) die op hun verzoek door de Vereeni
ging als lid zijn toegelaten; 



3) die vom Prasidenten der Niederlan-• 
dischen Zahnarztekammer zur Teilnahme an 
der Durchflihrung der Aufgaben der Vereini
gung verpflichtet sind. 

(3) Die Mitgliedschaft endet 
1) mit dem Verlust der zahnarztlichen 

Eigenschaft im Sinne des § 1; 
2) mit einem Verzicht d es Mitglieds ge

mass § 5, Absatz 1; 

3) auf Antrag des Mitglieds mit Geneh
migung des L eiters der Vereinigung. 

§ 35. 
(1) Die Vereinigung hat die Aufgabe, 

die zahnarztliche Behandlung sicherzustel
len, die gesetzliche Sozialversicherungstrager 
und offentliche und private Wohlfahrtsein
richtungen gewahrcn. Vertrage mit <;liesen 
Stellen iiber die zahnarztliche B ehandlung 
<lurch Mitglieder der Vereinigung schliesst 
die Vereinigung im eigenen Namen ab. 

(2) Mitgliedcr der Vereinigung konnen 
sich <lurch Vertrage, deren Abschluss zum 
Aufgabengebiet der Vereinigung gehort, nur 
mit deren Genehmigung rechtsgiiltig ver
pflichten. 

(3) Sind H onorare flir zahnarztliche 
Leistungen kraft Gesetzes oder auf Grund 
Vertrages an die Vereinigung zu zahlen, so 
kann nur diese allein den Anspruch auf das 
H onorar geltend machen. M it der Entrich
tung d es Honorars an die Vereinigung wer
den die Schuldner van ihrer Zahlungsver
pflichtung befreit. Das Mitglied kann seinen 
Honoraranspruch gegen die Vereinigung gel
tend machen. 

§ 36. 
(1) Die Vereinigung ist eine Korper

schaft des offentlichen Rechts im Sinne des 
Artikels 152 der Verfassungsurkunde. 

( 2) 1hr Sitz wird nach Anhorung ihres 
L eiters vom Generalsekretar im Ministerium 
filr Soziale Angelegenheiten bestimmt. 

ABSCHNITT II. 

Leitung der Vereinigung. 

§ 37 . 
(1) Leiter der Vereinigung ist d er Pra 

sident der Niederlandischen Zahnarztekam
mer. 

(2) Der Leiter vertritt die Vereinigung 
gerichtlich und aussergerichtlich . 

(3) Der Leiter ernennt und entlasst mit 
Zustimmung des Generalsekretars im Mini
sterium fi.ir S02iale Angelegenheiten seinen 
Stellvertreter und setzt den Umfang seiner 
Stellvertretungsbefugnis £est. 

§ 38. 
(1) D ern Leiter der Vereinigung steht 

ein Beirat zur Seite. 
(2) Mitglieder des Beirates sind k raft 

Amtes 
1) der Stellvertreter des Leiters; 
2) die Leiter der B ezirksdienststellen der 

Vereinigung. 
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3) die door den President van de Neder
landsche Tandartsenkamer tot deelneming 
aan de vervulling van de taak der Vereeni
ging zijn verplicht. 

(3) H et lidmaatschap eindigt: 
1) door het verlies van de hoedanigheid 

van tandarts, als bedoeld in artikel 1; 
2) door de verklaring van afstand, door 

het lid overeenkomstig het eerste lid van ar
tikel 5 afgelegd; 

3) op verzoek van het lid met toestem
ming van den !cider der Vereeniging. 

Artikel 35. 
(1) D e Vereeniging heeft tot taak, de 

tandheelkundige behandeling, welke wette
lijke instellingen voor sociale verzekering en 
openbare en particuliere inst ellingen van wel
dadigheid verleenen, te waarborgen. Over
eenkomsten met deze instellingen betreffen
de de tandheelkundige behandeling door le
den der Vereeniging sluit de Vereeniging op 
eigen naam af. 

(2) L eden der Vereeniging kunnen zich 
door overeenkomsten , welker afsluiting bin 
nen het kader van de taak der Vereeniging 
valt, slechts met toestemming van deze 
rechtsgeldig v erbinden. 

(3) Zijn vergoedingen voor tandheelkun
dige verrichtingen krachtens de wet of op 
grand eener overeenkomst aan· de Vereeni
ging uit te betalen, dan kan slechts deze d e 
aanspraak op ,:le vergoeding geldend ma
ken. D oor de betaling der vergoeding aan 
de Vereeniging warden de schuldenareri van 
hun verplichting tot betaling bevrijd. H et 
lid kan zijn ·aanspraak op vergoeding tegen
over de Vereeniging geldend maken. 

Artikel ·36. 
(1) De Vereeniging is een rechtspersoon

lijkheid bezittend openbaar lichaam in den 
zin van artikel 1 52 der Grondwet. 

(2) Haa r zetel wordt, haar !eider gehoord, 
door den Secretaris-Generaal van het D e
partement van Sociale Zaken aangewezen. 

AFDEELING II. 

Van het bestuur der Vereeniging. 

Artikel 37. 
(1) Leider der Vereeniging is de Presi

dent der Nederlandsche Tandartsenkamer. 
l 

(2) De !eider vertegenwoordigt de Ver
eeniging zoowel in als buiten rechte. 

·(3) Met toestemming van den Secreta
ris -Generaal van het Departement van So
ciale Zaken benoemt en ontslaat de !eider 
zijn plaatsvervanger(s) en stelt den omvang 
van de bevoegdheid, welke deze als zoe>danig 
hebben, vast. 

Artikel 38. 
(1) D e !eider der Veree'1iging wordt bij

gestaan door een Raad van Bijstand. 
(2) Leden van den Raad van Bijstand 

uit hoofde van bun ambt zijn: 
1) de plaatsvervanger van den !eider; 
2) de !eiders van de gewestelijke bureaux 

der Vereeniging. 
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(3) Mitglieder des Beirates sind kraft 
Berufung <lurch den Leiter, die der Z.ustim
mung des Generalsekretiirs im Ministerium 
fi.ir Soziale · Angelegenheiten bedarf, fi.inf 
Mitglieder der Vereinigung. § 9, Absiitze 4, 
5 und 7, gilt entsprechend. 

§ 39. 
Die §§ 10 bis 12 gelten entsprechend. 

ABSCHNITT III. 

Verwaltungsaufbau der Vereinigung. 

§ 40. 

Zur Durchfi.ihrung der Aufgaben der Ver
einigung werden Bezirksdienststellen gebil
det. Der Leiter der Vereinigung setzt deren 
Sitz und Zustiindigkeitsbereich fest, nach
dem er den Rat des Beirats eingeholt hat. 
Die Festsetzung bedarf der Genehmigung 
des Generalsekretiirs im Ministerium fi.ir So
ziale Angelegenheiten. 

§ 41. 
Die§§ 14 bis 17 gelten mit der Massgabe 

entsprechend, <lass an die Stelle des Priisi
denten der Niederliindischen Zahniirztekam
mer der Leiter der Vereinigung tritt. 

ABSCHNITT IV. 

Verordnungs- und Veriiigungsbefugnis 
der Vereinigung. 

§ 42. 

(1) Die Vereinigung hat im Rahmen 
ihres Aufgabenbereichs nach Massgabe der 
Vorschriften dieses A bschni ttes Verordnungs
befugnis im Sinne des Artikels 153 der Ver
fassungsurkunde. 

(2) Der Leiter der Vereinigung iibt die 
Verordnungsbefugnis aus, nachdem er den 
Rat des Beirats eingeholt hat. 

(3) Die Verordnungen werden im Nie
derliindischen Zahniirzteblatt verki.indet. 

§ 43· 
In einer auf Grund des § 42 erlassenen 

Zulassungsordnung kann geregelt werden, 
unter welchen Voraussetzungen ein Mitglied 
der Vereinigung zur zahniirztlichen Behand
lung zuzulassen ist, die die Vereinigung nach 
§ 35, Absatz 1, Satz 1 , sicherstellt. 

§ 44· 
( x) In einer auf Grund des § 4~ e rla sse

nen Beitragsordnung kann geregelt werden, 
welche Beitriige die M it glieder an die Ver
einigung zu zahlen haben. 

(2) § 23, Absatz 1, Satz 2, und Absatz 
2, gilt entsprechend. 

§ 45. 
In einer auf Grund des § 4 2 erlassenen 

Verordnurig kann geregelt werden , wie Ge-
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(3) Leden van den Raad van Bijstand 
uit hoofde van hun benoeming door den !ei
der, ender goedkeuring van den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken, zijn vijf leden der Vereeniging. Ar
tikel 9, vierde, vijfde en zevende lid, is van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 39. 
De artikelen 10 tot en met 12 zijn van 

overeenkomstige toepassinf. 

AFDEELING III. 

Van de inrichting der Vereeniging. 

Artikel 40. 

Ter uitvoering van de taak der Vereeni
ging worden gewestelijke bureaux ingesteld. 
De !eider der Vereeniging bepaalt hun zetel 
en bevoegdheidagebied, na het advies van 
den Raad van Bijstand te hebben ingewon
nen, ender goedkeuring van den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken. 

Artikel 41. 
De artikelen 14 tot en met 17 zijn van 

overeenkomstige toepassing, met <lien ver
stande, dat de leider der Vereeniging in de 
plaats treedt van den President der Neder
landsche Tandartsenkamcr. 

AFDEELING IV. 

Van de verordemmde en de beschikkin~ ge
vende bevoegdheid der Vereeniging . 

Artikel 42. 

(1) De Vereeniging bezit binnen het ka
der van haar taak overeenkomstig de voor
schriften van deze afdeeling verordenende 
bevoegdheid in den zin van artikel 153 der 
Grondwet. 

(2) Deze verordenende bevoegdheid 
wordt, na bet advies v an den Raad van Bij
stand te hebben ingewonnen, door den !ei
der der Vereeniging uitgeoefend. 

(3) De verordeningen worden afgekon
digd in het .,Nederlandsch Tandartsenblad". 

Artikel 43. 
Bij een ingevolge het bepaaldc bij artikel 

42 uit te vaardigen toelatingsreglement kan 
worden geregeld, ender welke voorwaarden 
een lid der Vereeniging wordt toegelaten tot 
de t andheelkundi'ge beharideling, zooals de 
Vereeniging die· ingevolge de eerste zinsnede 
van het eerste lid van artikel 35 waarborgt. 

Artikel 44. 
(x) Bij een ingevolge het bepaalde bij 

artikel 42 uit te vaardigen contributieregle
ment kan worden geregeld, welke bij dragen 
de leden aan de Vereeniging dienen te beta
len. 

(2) Artikel 23, eerste lid , tweede zinsne
d e, en tweede lid, is van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 45 . 
Bij een ingevolge artikel 42 uit te vaar

digen verordening kan de wijze van verdee-
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samtverglitungen und sonstige Honorare, die 
der Vereinigung zufliessen, verteilt werden. 
Hierbei kann ein Ausgleich der Verglitun
gen der Zahnarzte in den Niederlanden oder 
in Teilen der Niederlande herbeigeflihrt, 
konnen Mittel zur Sicherstellung der zahn-
arztliche Versorgung verwendet und konnen 
Massnahmen getroffen werden, die der Er
haltung der Arbeitskraft der Zahnarzte und 
ihrer wirtschaftlichen Sicherstellung dienen 
und die den Familienstand der Zahnarzte 
berlicksichtigen. 

§ 46. 
D ie §§ 24 und 2 5 gelten entsprechend. 

§ 47. 
(1) Im Rahmen des Aufgabenbereichs 

der Vereinigung konnen der Leiter und die 
von ihm dazu ermachtigten Organe gegen
liber den Mitgliedern in Einzelfallen Verfli
gungen darliber erlassen, in welcher W-eise 
sie die zahnarztliche Versorgung durchzu
flihren haben. 

(2) Die §§ 26, Absatz 2, und 27 bis 29 
gelten entsprechend. 

§ 48. 
§ 30 gi lt entsprechend. 

ABSCHNITT V. 

Haushalt und Kosten der Vereinigung. 

§ 49· 
§ 31 gilt entsprechend. 

'flTEL V. 
Dle Staatsaufslcht. 

§ 50. 
Die Niederlandische Zahnarztekammer 

und die Kassenzahnarztliche Vereinigung in 
den Niederlanden unterstehen der Aufsicht 
des Generalsekretars im Ministerium flir 
Soziale Angelegenheiten. 

§ 51. 
(1) D er Generalsekretar im Ministerium 

fi.ir Soziale Angelegenheiten kann auf An
trag eines Betroffenen oder von Amts wegen 
eine auf Grund der §§ 18 oder 42 erlassene 
Verordnung, eine auf Grund der §§ 26 oder 
47 erlassene Verfligung oder einen anderen 
Beschluss des Prasidenten oder eines Organs 
der Niederlandischen Zahnarztekammer oder 
des Leiters oder eines Organs der Kassen
zahnarztlichen Vereinigung in den Nieder
landen flir nichtig erklaren, wenn sie einer 
Bestimmung dieser Verordnung oder einer 
anderen gesetzlichen Vorschrift widerspricht, 
oder d as Allgemeinwohl gefahrdet. Aus dem 
gleic~n Grund kann der Generalsekretar 
auf Antrag eines Betroffenen oder von Amts 
wegen eine Entscheidung des Prasidenten 
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ling der gezamenlijke vergoedingen en ove
rige honoraria, welke de Vereeniging ont
vangt, worden geregeld. Daarbij kan een 
meer gelijkmatige verdeeling van de ver
goedingen der tandartsen in het bezette Ne
derlandsche gebied of in deelen van dit ge
bied tot stand worden gebracht, kunnen 
middelen worden aangewend ter waarbor
ging van de tandheelkundige verzorging en 
maatregelen worden getroffen, welke aan de 
instandhouding van de werkkracht der tand
artsen en aan hun economische geborgenheid 
ten goede komen en met de gezinsomstan
digheden der tandartsen rekening houden. 

Artikel 46. 
D e artikelen 24 en 25 vinden overeenkom

stige toepassing. 
Artikel 47. 

(1) Binnen het kader van de taak der 
Vereeniging kunnen zoowel de !eider als de 
organen der Vereeniging, welke hij daartoe 
machtiging heeft verleend, ten opzichte van 
de leden in afzonderlijke gevallen beschik
kingen geven omtrent de wijze, waarop zij 
de tandheelkundige verzorging moeten uit
voeren. 

(2) De artikelen 26, tweede lid, en 27 tot 
en met 29 zijn van overeenkomstige toepas
sing. 

Artikel 48. 
Artikel 30 is van overeenkomstige toe

passing. 

AFDEELING V. 

Van het beheer en de kosten der Vereeniging. 

Artikel 49. 
Artikel 31 is van overeenkomstige toepas

sing. 

HOOFDSTUK V. 
Van het toezlcht van Staatswege. 

Artikel 50. 
D e Nederlandsche Tandartsenkamer en de 

Nederlandsche Vereeniging van Ziekenfonds
tandartsen zijn aan het toezicht van den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken onderworpen. 

Artikel 51. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Sociale Zaken kan op ver
zoek van een belanghebbende, dan we! uit 
hoofde van zijn ambt, een ingevolge het be
paalde bij de artikelen 18 of 42 uitgevaar
digde verordening, een ingevolge het bepaal
de bij de artikelen 26 of 47 gegeven beschik
king dan we! eenig antler besluit van den 
President of een orgaan der Nederlandsche 
Tandartsenkamer of van den !eider of een 
orgaan der Nederlandsche Vereeniging van 
Ziekenfondstandartsen nietig verklaren, in
dien deze strijdig is met eenige bepaling de
zer verordening of met een antler wettelijk 
voorschrift dan we! het algemeen belang in 
gevaar brengt. Orn dezelfde reden kan de 
Secretaris-Generaal, op verzoek van een be-
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der Kammer oder des Leiters oder eines Or
gans der Vereinigung fiir vorlaufig unwirk
sam erklaren, jedoch nicht after als einmal 
und nur flir einen bestimmten Zeitraum, der 
nicht !anger als ein Jahr sein darf. 

(2) Eine Erklarung gemiiss Absatz 1 ist 
mit Griinden zu versehen und in der glei
chen Weise kundzumachen, wie der betrof
fene Beschluss. 

§ 52. 

(1) Der Generalsekretar im Ministerium 
fiir Soziale Angelegenheiten kann sich vom 
Priisidenten der Niederlandischen Zahn
iirztekammer und vom Leiter der Kassen
zahniirztlichen Vereinigung in denNiederlan
den jederzeit unterrichten !assen und sie auf 
die fiir die Fiihrung dieser Korperschaften 
massgebenden Gesichtspunkten aufmerksam 
machen . 

(2) D er Priisident ist verpflichtet, den 
G eneralsekretiir zu den Sitzungen des Prii
sidiums der Kammer, die Leiter der Bezirks
dienststellen sind verpflichtet, den General
sekretiir zu den Sitzungen der Beir,iite der 
Bezirksdienstst ellen zu laden. Entsprechen
d es gilt fiir den Leiter der Vereinigung und 
die Leiter der Bezirksdienststellen der Ver
einigung. Der Generalsekretiir kann sich bei 
der Teilnahme an den Sitzungen vertreten 
!assen. 

(3) Der Generalsekretar oder seine Ver
treter konnen a uf den Sitzungen zu jeder 
Zeit auch ausserhalb der Tagesordnungen 
das Wort ergreifen. Der Generalsekretar 
kann jederzeit die Abhaltung von Sitzungen 
verlangen , die hierauf von dem fiir die Ein
berufung zustiindigen Organ e inzuberufen 
sind. 

T ITEL VI. 

Beso1ulere Bestlrnrnungeu iiber das zahn
lirztuche Verelnswesen. 

§ 53. 

(1) Solange die Neuordnung des Ver
eins- und Stiftungswesens nicht abgeschlos
sen ist, wird das Einvernehmen mit dem 
Prasidenten der Niederliindischen Zahn
iirztekammer vor Entscheidungen hergestellt, 
die der im § 1 , Absatz 1 , der Verordnung Nr. 
41/i941 zur Neuordnung auf dem Gebiete 
der nichtwirtschaftlichen Vereinigungen und 
Stiftungen genannte Kornmissar trifft , so
weit diese Entscheidungen P ersonenvereini
gungen oder Stiftungen betreffen, die die 
Wahrnehmung zahniirztlicher Berufsangele
genheiten oder wirtschaftliche oder kollegiale 
Belange von Zahniirzten oder die Pflege der 
zahniirztlichen Wissenschaft zur Aufgabe 
haben. 

(2) Der Priisident ist befugt, diesbeziig
liche Antdige zu stellen. 
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langhebbende of ait hoofde van zijn ambt, 
een beslissing van den President of een or
gaan der Kamer of van den !eider of een 
orgaan der Vereeniging tijdelijk schorsen, 
doch niet vaker dan eenmaal en slechts voor 
een bepaalden tijd, welke niet !anger mag 
zijn dan een jaar. 

(2) Een verklaring ingevolge het vorig 
lid dient met redenen te worden omkleed en 
op dezelfde wijze te worden afgekondigd als 
het betreffende besluit. 

Artikel 52 . 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken kan zich door 
den President der Nederlandsche Tandart
senkamer en door den !eider der Nederland
sche Vereeniging van Ziekenfondstandartsen 
te alien tijde doen inlichten en hem op de 
voor het besturen dezer lichamen belangrijke 
gezichtspunten opmerkzaam maken. 

(2) De President is verplicht den Secre
taris-Generaal tot de vergaderingen van den 
Raad der Kamer en de !eiders der geweste
lijke bureaux zijn verplicht den Secretaris
Generaal tot de vergaderingen van de Raden 
van Bijstand der gewestelijke bureaux u it te 
noodigen. Zulks geldt op overeenkomstige 
wijze voor den !eider der Vereeniging en de 
!eiders van de gewestelijke bureaux der Ver
eeniging. Bij de deelneming aan deze v er
gaderingen kan de Secretaris-Generaal zich 
doen vertegenwoordigen . 

(3) De Secretaris-G eneraal of zijn ver
tegenwoordigers k unnen op de vergaderingen 
te alien tijde ook buiten de a genda om het 
woord nemen. De Secretaris-Generaal kan 
te alien tijde eischen, dat vergaderingen wor
den gehouden; deze worden daama door het 
daartoe bevoegde orgaan bijeengeroepen. 

HOOFDSTUK VI. 

Bfjzondere bepallngen betreffende bet 
vereenlglngswezen der tandartsen. 

Artikel 53. 

(1) Zoolang de herordening van het ver
eenigings- en stichtingswezen niet is vol
tooid, beslist de in het eerste lid van artikel 
1 der Verordening No. 4 1/1941, t en einde te 
kornen tot een herordening op het gebied van 
de niet commercieele vereenigingen en stich
tingen , genoemde Com missaris slechts na 
verkregen overeenstemming met den Presi- · 
dent der Nederlandsche T anc;!artsenkamer, 
indien en in zooverre deze beslissingen be
trekking hebben op vereenigingen van per
sonen of stichtingen, welke het behartigen 
van de beroepsaangelegenheden of de eco
nomische of collegiale belangen van tand
artsen dan we! de beoefening en bevordering 
der tandheelkundige wetenschap tot taak 
hebben. 

(2) De President is bevoegd desbetref
fende voorstellen in te dienen. 
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TITEL VII. 

Uebergai1gs- untl Schlussbestlmmungen. 

§ 54. 
(1) Die .,Nederlandsche Maatschappij 

tot bevordering der Tandheelkunde" ist auf
gelost. Ihre Rechte, Guter und Verbindlich
keiten gehen au f die Kassenzahnarztliche 
Vereinigung in den Niederlanden uber. 

(2) Fur die auf Grund des Absatzes 1 
erforderlichen Eintragungen von Rechts
anderungen in offentliche Register sowie fur 
die damit zusammenhangenden Rechtshand
lungen und gerichtlichen Geschafte werden 
Gebuhren und Steuern nicht erhoben. 

§ 55. 
Artikel 272 des niederlandischen Strafge

setzbuches tritt in soweit ausser Kraft, als er 
sich auf den zahnarztlichen Beruf bezieht. 

§ 56. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage 

ihrer Verklindung in Kraft. 
(2) Sie wird als .,Zahnarzteordnurig" 

zitiert. 

Den Haag, am 13. Marz 1942 . 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

N°. 24. 

13. Marz 1942 . VERORDNUNG des R eichs
kommissars fur die besetzten niederlan
d ischen Gebiete uber die niederlandi
sche Apothekerschaft (Apothekerord
nung). (Verordnungsblatt, Stuck 7.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fuh
rers uber Ausubung der Regierungsbefugnis. 
se in den Niecferlanden· vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S . 778) verordne icb: 

TITEL I. 

Der A1iotheker. 

§ I. 

(1) Apotheker im Sinne dieser Verord
nung ist, wer berechtigt ist , den B eruf eines 
Apothekers in den besetzten niederlandi
schen Gebieten auszuuben und dort in ein 
Bevolkerungsregister aufgenommen ist oder 
sein muss. Dabei bleibt ein zeitweiliges 
R u hen der Berechtigung, den Beruf eines 
Apothekers auszuUben , ausser B etracht. 

(2) Nur wer Apotheker im Sinne dieser 
Verordnung ist, darf die Bezeichnung Apo
theker flihren. 

§ 2. 

(1) Pflicht des Apothekers ist es, der 
Gesundheit des Einzelnen <lurch Bereitstel
lung ordnungsmassiger Arzneimittel zu die
nen. Die Erflillung dieser Pflicht ist eine 
offentliche Aufgabe. 

HOOFDSTUK VII. 

Overgangs- ·en slotbepallngen. 

Artikel 54. 
(1) De Nederlandsche Maatschappij tot 

bevordering der Tandheelkunde is ontbon
den. Haar rechten, goederen en verplichtin
gen gaan over op de Nederlandsche Vereeni
ging van Ziekenfondstandartsen. 

(2) Op de op grond van het eerste lid 
vereischte inschrijvingen van wijzigingcn in 
den rechtstoestand in openbare registers, 
evenals op de hiermede in verband staande 
rechtshandelingen en gerechtelijke verrich
tingen, worden geen rechten en belastingen 
geheven. 

Artikel 55. 
Artikel 272 van het Wetboek van Straf

recht treedt ten aanzien van het beroep van 
tandarts buiten werking. 

Artikel 56. 
(1) Deze verordening treedt in werking 

op den dag harer afkondiging. 
(2) Zij wordt aangehaald als ,,Tandart

senverordening". 

's-Gravenhage, 13 Maart 1942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

13 Maart 1942. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de Ne
derlandsche apothekers (Apothekers
verordening) . ( Verordeningenblad, Af
levering 7.) 

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

HOOFDSTUI{ I. 

De apotheker. 

Artikel 1 . 

(1) Apotheker in den zin van deze ver
ordening is hij die bevoegd is het beroep van 
apotheker in het bezette Nederlandsche ge
bied uit te oefenen en d<a.ar in ren bevolkings. 
register is opgenomen of dient te zijn opge
nomen. Daarbij blijft een tijdelijk rusten van 
de bevoegdheid om het beroep van apothe
ker uit te oefenen buiten aanmerking. 

(2) Slechts hij die apotheker is in den 
zin dezer verordening, is bevoegd den titel 
van apotheker te voeren. 

Artikel 2. 

(1) Op den apotheker rust de plicht de. 
gezondheid van den enkeling te dienen door 
het verstrekken van deugdelijke geneesmid
delen. Het vervullen van dezen plicht is een 
openbare taak. 
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(2) Der Apotheker ist verpf!ichtet, sei
nen Beruf gewissenhaft auszui.iben und sich 
innerhalb und ausserhalb seines Berufes der 
Achtung und des Vertrauens wlirdig zu zei
gen, die dieser erfordert. 

§ 3. 
(1) Der Generalsekretar im Ministerium 

flir Soziale Angelegenheiten kann, nach An
horung des Prasidenten der Niederlandi
schen Apothekerkammer, eine Arzneimittel
taxe erlassen. 

(2) Ein Apotheker darf eine hohere als 
die in der Arzneimitteltaxe vorgesehene 
Verglitung nicht fordern. 

(3) 1st in einem gerichtlichen Verfahren 
streitig, ob eine von einem Apotheker gefor
derte Verglitung der Arzneimitteltaxe ent
spricht, und halt das Gericht das Gutachten 
eines Sachverstandigen fur erforderlich, so 
hort es jedenfalls einen vom Prasidenten zu 
bestimmenden Sachverstandigen. 

§ 4· 
(1) Ein Apotheker, seine Gehilfen und 

die Personen, die zur Vorbereitung auf einen 
Beruf an der Berufsauslibung des Apothe
kers teilnehmen, sind verpflichtet, -ein Ge
heimnis zu bewahren, das ihnen im Zusam
menhang mit der Berufsauslibung des Apo
thekers bekannt geworden ist. Dasselbe gilt 
flir den Eigentlimer einer Apotheke und den 
Leiter einer juris tischen Person, der eine 
Apotheke gehort. 

(2) Ein Geheimnis, das zu bewahren 
eine P erson nach Absatz I verpflichtet ist, 
ist nach dem Tode der dort genannten Per
son auch von demjenigen zu bewahren, der 
es von ihr oder aus ihrem Nachlass erfahren 
hat. 

(3) Die Vorschriften der Absiitze I und 
2 gelten nicht, 

1) soweit das G eheimnis zur Erflillung 
einer Rechtspflicht offenbart wird; -
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2) soweit das Geheimnis zur Erflillung 
einer sittlichen Pflicht offenbart wird und 
ausserdem die Offenbarung erforderlich ist, 
um ein Rechtsgut zu schlitzen oder zu ret 
ten, das wertvoller ist als das Rechtsgut der · 
Geheimhaltung. 

§ 5. 
(1) Ein Apotheker kann darauf verzich

ten, den Apothekerberuf auszui.iben, und die
sen Verzicht widerrufen. Er bedarf dazu der 
Zustimmung des Priisidenten der Niederliin
dischen Apothekerkammer. Verweigert die
ser die Zustimmung, so kann der Apotheker 
die Entscheidung des Generalsekretiirs im 
Ministerium flir Soziale Angelegenheiten an
rufen. Solange_ der Verzicht gliltig ist, ruht 
die Berechtigung des Apothekers, den Apo
thekerberuf auszuliben. 

(2) Ein Apotheker kann auf die Berech
tigung verzichten, den Apothekerberuf aus
zuliben . Er verliert damit zugleich die Be
rechtigung, die Bezeichnung Apotheker zu 
flihren. 

(2) De apotheker is verplicht zijn be-
roep op nauwgezette wijze uit te oefenen en 
zich, zoowel in als buiten beroep, de achting 
en het vertrouwen, welke hiervoor een ver
eischte z-ijn, waardig te toonen . 

Artikel 3. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De 

partement van Sociale Zaken kan, den Pre
sident der Nederlandsche Apothekerskamer 
gehoord, een geneesmiddelentarief vaststel
len. 

(2) Een apotheker mag voor zijn werk
zaamheden geen hoogere vergoeding dan in 
het tarief is voorzien vorderen. 

(3) Wordt in een rechtsgeding betwist, 
dat een door een apotheker gevorderde ver
goeding in overeenstemming is met het ge
neesmiddelentarief en acht de rechter het 
advies van een deskundige vereischt, dan 
hoort hij in ieder geval een door den Presi
dent aan te wijzen deskundige. 

Artikel 4. 
(1) Een apotheker, alsmede degenen , 

die hem bij de uitoefening van zijn beroep 
behulpzaam zijn of die ter voorbereiding 
voor een beroep aan de uitoefening van het 
beroep van den apotheker deelnemen, zijn 
verplicht een geheim te bewaren, hetwelk 
hun in verband met de uitoefening van het 
beroep van den apotheker is bekend gewor
den. Hetzelfde geldt voor den eigenaar eener 
apotheek en voor den !eider van een rechts
persoon, welke eigenaar is eener apotheek. 

(2) Een geheim, hetwelk een persoon 
krachtens het eerste lid verplicht is te bewa
ren, dient na den dood van dien persoon 
eveneens te worden bewaard door dengene, 
die van hem dan we! uit diens nalatenschap 
kennis daarvan heeft gekregen. 

(3) Het bepaalde in het eerste en tweede 
lid is niet van toepassing, voor zoover: 

1) het geheim ter vervulling van een wet
telijke-n plicht wordt bekendgemaakt; 

2) het geheim ter vervulling van een ze
delijken plicht wordt bekendgemaakt en de 
bekendmaking be,vendien noodzakelijk is ter 
bescherming of tot behoud van eenig rechts
belang van grootere waarde dan het rechts
belang der geheimhouding. 

Artikel 5. 
(1) E en -apotheker kan verklaren afstand 

te doen van de uitoefening van het beroep 
van apotheker; hij kan deze verklaring her
roepen. D aartoe behoeft hij de toestemming 
van den President der Nederlandsche Apo
thekerskamer. Indien deze de toestemming 
weigert, kan de apotheker de beslissing van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken inroepen. Zoolang 
de afstand rechtsgeldig is, rust de bevoegd
heid van den apotheker om het beroep van 
apotheker uit te oefenen. 

(2) E en apotheker kan verklaren afstand 
te doen van de bevoegdheid tot uitoefening 
van het beroep van apotheker. Hierdoor ver
liest hij gelijktijdig het recht den titel van 
apotheker te voeien. 

• 



(3) Ein Verzicht und ein Widerruf eines 
Verzichtes sind dem Prasidenten gegenUber 
zu erklaren. 

'.l' ITEL II. 

Die Nlederllill(lische A1iothekerkammer. 

ABSCHNITT I. 

Aufgaben und Zielsetzung der Niederlandi
schen Apothekerkammer. 

§ 6. 

(1) Aufgabe der niederlandischen Apo
thekerschaft in ihrer Gesamtheit ist es , 
<lurch die Bereitstellung ordnungsmassiger 
Arzneimittel fur die Gesundheit der nieder
landischen Familie und dadu°rch des nieder
landischen Volkes zu wirken. 

( 2) Die niederlandische Apothekerschaft 
wird zur Niederlandischen Apothekerkam
mer zusammengeschlossen. Mitglied der 
Kammer ist jeder Apotheker, es sei denn, 
dass er der Niederlandischen Aerztekammer 
angehort und der Prasident der Niederlandi
schen Apothekerkammer ihn auf seinen An
trag von der Mitgliedschaft entbunden hat. 

(3) Die Kammer gewahrleistet die Er
fi.illung der Aufgaben der Apotheker und 
nimmt deren berufsstandische Belange wahr. 
Sie sorgt <lurch geeignete Massnahmen fi.ir 
einen sittlich und wissenschaftlich hoch
stehenden und wirtschaftlich gesicherten 
Apothekerstand und schUtzt den Apotheker 
vor den Gefahren, die ihn in seinem Ansehen 
oder in der Erfi.illung seiner Berufspflichten 
beeintrachtigen. 

(4) Die K ammer hat insbesondere 
1) die Versorgung des niederlandischen 

Volkes mit Arzneimitteln sicherzustellen; 
2) Uber die \Vahrung der Berufsehre der 

Apotheker und die ErfUllung ihrer B erufs
pf!ichten zu wachen; 

3) die Ausbiidung und Fortbildung der 
Apotheker zu fordem; 

4) fi.ir ein gedeihliches Verhaltnis der 
Apotheker untereinander zu sorgen; 

s) FUrsorgeeinrichtungen fi.ir Apotheke r 
und deren Hinterbliebene zu schaffen; 

6) Vertrage mit gesetzlichen Sozialver
sicherungstragern und offentlichen und p ri
vaten Wohlfahrtsein richtungen oder Liefe
ranten von Arzneimitteln Uber die Abgabe 
oder den Kauf von Arzneimitteln im eigenen 
N a m en zu schliessen . 

§ 7. 

( 1) Die Niederlandische Apothekerkam
mer ist eine K orpe rschaft des offentlichen 
Rechts im Sinne d es Artikels 152 der Ver
f assungsurkunde. 

(2) Der Sitz der Kammer wird nach An
horung ihres Prasidenten vom Generalsekre
tar im Ministerium fi.ir Soziale Angelegen
heiten bestimmt. 
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(3) E en verklaring van afstand en een 
herroeping van een zoodanige verklaring 
wordt afgelegd bij den President. 

HOOFDSTUJ{ II. 

De Nederla1ulsche Apothekerskamer. 

AFDEELING I. 

Van de taak :in het doe/ der Nederland
sche Apothekerskamer. 

Artikel 6. 

(x) Het is de taak van de gezamenlijke 
Nederlandsche apothekers, door het ver
strekken van deugdelijke geneesmiddelen 
werkzaam te zijn ten bate van de gezondheid 
van het Nederlandsche gezin en daardoor 
van het Nederlandsche volk. 

(2) De Nederlandsche apothekers war
den in de Nederlandsche Apothekerskamc;r 
vereenigd. Lid der Kamer is elke apotheker, 
t enzij hij lid is van de Nederlandsche Art
senkamer en de President der Nederlandsche 
Apothekerskamer hem op zijn verzoek vrij
stelling yan het lidmaatschap heeft verleend. 

(3) De Kamer waarborgt het vervullen 
van de taak der apothekers en neemt hun 
belangen waar, in zooverre deze op hun be
roepsstand betrekking hebben. Zij draagt 
door het treffen van daartoe geeigende 
maatregelen zorg voor een zoowel zedelijk 
als wetenschappelijk hoogstaanden, alsmede 
economisch geborgen apothekersstand; ver
der behoedt zij den apotheker tegen gevaren, 
welke afbreuk doen aan zijn aanzien of hem 
in de vervulling van zijy. beroepsplichten be
lemmeren. 

(4) ~eer bepaaldelijk dient de Kamer: 
x) rle verzorging van het Nederlandsche 

volk met geneesmiddelen te waarborgen; 
2) over de behartiging van de beroeps

eer der apothekers en over de vervulling 
hunner beroepsplichten te waken ; 

3) de opleiding tot apotheker en de ver
dere opleiding der apothekers te bevorderen; 

4) voor een v ruchtbare verstandhouding 
der apothekers onderling zorg t e dragen; 

s) instellingen voor de sociale verzor
ging van apothekers en hun nagelaten be
trekkingen in het !even te roepen; 

6) op eigen naam met wettelijke instel
lingen voor sociale verzekering en openbare 
en particuliere instellingen van weldadig
heid of leveranciers van geneesmiddelen 
overeenkomsten aan te gaan betreffende le
vering of koop van geneesmiddelen. 

Artikel 7. 

(1) De Nederlandsche Apothekerska
mer is een rechtspersoonlijkheid bezittend 
openbaar lichaam in den zin van artikel 152 

der Grondwet. 
(2) De zetel der Kamer wordt, haar Pre

sident gehoord, door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken aan
gewezen. 
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ABSCHNITT II. 

. Leitun~ der Niederliindischen Apotheker
kammer. 

§ 8. 

(1) · An der Spitze der Niederlandische 
Apothekerkammer steht ein Apotheker als 
Prasident der Niederlandischen Apothel,cer
kammer. 

(2) Der Priisident vertritt die Kammer 
gerichtlich und aussergerichtlich. 

(3) Der Prasident ernennt und entlasst 
mit Zustimmung des Generalsekretars im 
Ministerium ftir Soziale Angelegenheiten 
seinen Stellvertreter und setzt den Umfang 
seiner Stellvertretungsbefugnis fest. 

§ 9. 

(1) Dern Prasidenten der Niederlandi
schen Apothekerkammer steht das aus Apo
thekern gebildete Prasidium der Niederlan
dischen Apothekerkammer zur Seite. 

(2) Mitglieder des Prasidiums sind kraft 
Amtes 

1) der Stellvertreter des Prasidenten; 

2) die Leiter der Bezirksdienststellen der 
Kammer. 

(3) Mitglieder des Prasidiums sind kraft 
Berufung durch den Prasidenten, die der Zu
stimmung des Generalsekretlirs im Ministe
rium ftir Soziale Angelegenheiten bedarf, 

1) ein Apotheker aus dem Sprengel einer 
jeden Bezirksdienststelle; 

2) ein Universitatsprofessor der Phar
mazie. 

(4) Die im Absatz 3 bezeichneten Per
sonen werden auf die .D auer van vier Jahren 
berufen. Treten diese Personen an die Stelle 
vorze1t1g ausgeschiedener Mitglieder des 
Prasidiums, so endet ihre Amtszeit mit dei
der anderen M itglieder. Wiederberufung ist 
zulassig. 

(s) D ie im Absatz"3 bezeichneten Perso
nen konnen die B erufung nur ablehnen oder 
die Entlassung aus dem Prasidium nur ver
langen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn 
der Betroffene 

1) bereits mehr als sechs Jahre ununter
brochen ein offentliches Arnt unbesoldet ver
waltet hat; 

2) mehr als zwei Vormundschaften fiihrt; 

3) anhaltend krank ist oder 
4) das sechzigste Lebensjahr vollendet 

hat. ' 
__ (6) Der Stellvertret er des Leiters einer 

Bezirksdiens ts telle der Kammer -ist sein 
S t ellvertreter im Prasidium. 

( 7) Fiir jedes det im Absatz 3 erwahn
ten Mitglieder wird ein Stellvertreter beru
fen , wobei die Vorschriften der Absatze 3 
bis 5 entsprechend gelten. 
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AFDEELING II . 

Van het bestuur der Nederlandsche 
Apothekerskamer. 

Artikel 8. 

(1) Aan het hoofd der Nederlandsche 
Apothekerskamer staat een apotheker als 
President der Nederlandsche Apothekerska
mer. 

(2) De President vertegenwoordigt de 
Kamer zoowel in als buiten reclite. 

(3) Met toestemming van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van So
ciale Zaken benoemt en ontslaat de Presi
dent _ zijn plaatsvervanger(s) en stelt den 
omvang van de bevoegdheid, welke deze als 
zoodanig hebben, vast. 

Artikel 9. 

(1) De President der Nederlandsche 
Apothekerskamer wordt bijgestaan door den 
Raad der Nederlandsche Apothekerskamer, 
welke is samengesteld uit apothekers. 

(2) Leden van den Raad uit hoofde van 
hun ambt zijn: 

1) de plaatsvervanger van den Presi
dent; 

2) de !eiders der gewestelijke bureaux 
van de Kamer. 

(3) Leden van den Raad uit hoofde_ van 
hun benoeming door den President onder 
goedkeuring van den Secretaris-Generaal 
van·het Departement van Sociale· Zaken zijn: 

1) uit het ressort van ieder gewestelijk 
bureau, een apotheker; 

2) een hoogleeraar in de pharmaceuti
sche wetenschap aan een universiteit. 

(4) De in het derde lid genoemde per
sonen worden voor den tijd van vier jaren 
benoemd. Treden deze personen in de plaats 
van tusschentijds afgetreden leden van den 
Raad, dan eindigt J:iun ambtstijd tegelijk met 
<lien der andere leden. De leden zijn terstond 
herbenoembaar. 

(5) De in het derde lid genoemde perso
nen kunnen de benoeming slechts weigeren 
of hun ontslag uit den Raad slechts verzoe
ken, indien daartoe een gewichtige reden be
staat. Als gewichtige reden wordt in het bij
zonder beschouwd, wanneer de betrokkene : 

1) reeds meer dan zes jaren ononderbro
ken een onbezoldigd openbaar ambt heeft 
bekleed; · 

2) met meer dan twee voogdijen is be
last; 

3) voortdurend ziek is of 
4) den vollen ouderdom van zestig jaren 

heeft bereikt. 
(6) De plaatsvervanger van den !eider 

van een gewestelijk bureau der Kamer is zijn 
plaatsvervanger als lid van den Raad. 

( 7) Voor elk der in het derde lid ge
noemde leden wordt een plaatsvervanger oe
noemd, waarbij de voorschriften van het 
derde tot en m et vijfde lid·van qyereenkom
stige toepassing zijn. 

6 



§ IO. 

(1) Der Prasident der Niederlandischen 
Apothekerkammer fasst seine Entschliessun
gen unter eigener Verantwortlichkeit. 

(2) Der Prasident kann vor jeder Ent
schliessung den Rat des Prasidiums der Nie
derlandischen Apothekerkammer oder ein
zelner seiner Mitglieder einholen. Er kann 
auch jeden Apotheker auffordem, ihn in be
stimmten Angelegenheiten zu beraten. 

(3) Der Prasident muss den Rat des 
Prasidiums vor seiner Entschliessung in alien 
Angelegenheiten einholen, fiir die es in die
ser Verordnung bestimmt ist oder die der 
Generalsekretar im Ministerium ftir Soziale 
Angelegenheiten einzeln oder der Ga.ttung 
mi.eh bezeichnet. -
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(4) Auf den Sitzungen des Prasidiums 
werden die einzelnen Gegenstande der Ta
gesordnung erortert; eine Abstimmung oder 
Beschlussfassung findet nicht statt. Die 
Mitglieder des Prasidiums sind zur Aeusse
rung verpflichtet, wenn ihre Meinung von 
der des Prii.sidenten abweicht. Eine solche 
Aeusserung ist im Sitzungsprotokoll aufzu
nehmen. 

(s) Der Prasident teilt den Mitgliedem 
des Prasidiums seine Entschliessung hin
sichtlich jedes Beratungsgegenstandes in ge
eigneter Weise mit. 

§ II. 

D ern Prasidenten der Niederlandischen 
Apothekerkammer steht zur Vorbereitung 
und Durchfiihrung seiner Entschliessungen 
eine Kanzlei zur Verfiigung. Sie wird vom 
Geschaftsfiihrer geleitet, den der Prasident 
bestellt. 

§ 12. 

(1) D ie in den §§ 9, Absatzen 1 bis 3, 
und 11 bezeichneten Personen werden vor 
Antritt ihres Amtes vereidigt. 

(2) Die Eidesformel wird <lurch Verwal
tungsanordnung festgesetzt. 

ABSCHNITT III. 

Verwaltungsaulbau der Niederla11dischen 
Apothekerkammer. 

§ 13. 
Zur Durchfiihrung der Aufgaben der Nie

derlii.ndischen Apothekerkammer werden 
B ezirksdienststellen gebildet. D er Prii.sident 
der Kammer setzt deren Sitz und Zustandig
keitsbereich fest, nachdem er den Rat des 
Prasidiums eingeholt hat. D ie Festsetzung 
bedarf der Genehmigung des Generalsekre
tiirs im Ministerium fiir Soziale Angelegen
heiten. 

§ 14. 

(1) Der Prasident der Niederlandischen 
Apothekerkammer beruft Apotheker zu Lei
tem der Bezirksdienststellen und beruft sie 
ab. 
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Artikel 10. 

(1) De President der Neder!andsche Apo
thekerskamer neemt zijn beslissingen onder 
eigen verantwoordelijkheid. 

(2) De President kan, alvorens een be
slissing te nemen, het advies van den Raad 
der Nederlandsche Apothekerskamer of van 
enkele zijner leden it:1winnen. Tevens kap hij 
iederen apotheker uitnoo"digen hem in be
paalde aangelegenheden van advies te die
nen. 

· (3) De President is gehouden het advie. 
van den Raad in te winnen alvorens een be
slissing te nemen in alle aangelegenheden, 
waarvoor deze verordening zulks bepaalt of 
welke de Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken afzonderlijk of 
groepsgewijs aanwijst. 

(4) Op de vergaderingen van den Raad 
wordt over de afzonderlijke onderwerpen der 
agenda beraadslaagd. Er wordt niet gestemd 
en er worden geen besluiten genomen. De 
leden van den Raad zijn verplicht aan hun 
meening uiting te geven, indien deze van de 
meening van den President afwijkt. Zooda
nige uiting wordt in de notulen der verga
dering opgenomen. 

(s) D e President geeft den leden van 
den Raad op een daartoe geeigende wijze 
kennis van zijn beslissing ten aanzien van 
ieder onderwerp, dat dee! van de beraadsla
ging heeft uitgemaakt. 

Artikel II. 

De President der Nederlandsche Apothe
k;erskamer heeft, ter voorbereiding en uit
voering van zijn beslissingen, een secretarie 
tot zijn beschikking. Aan het hoofd daarvan 
staat een dagelijksch bestuurder, die door 
den President wordt benoemd. 

Artikel 12. 

(1) De personen, genoemd in de artike
len 9, eerste tot en met derde lid, en 11 wor
den voor het aanvaarden van hun ambt be
eedigd. 

(2) D e eedsformule wordt bij instructie 
vastgesteld. 

AFDEELING Ill. 

Van de inrichting der Nederlandsche 
Apothekerskamer. 

Artikel 13. 
Ter uitvoering van de taak der Nederland 

sche Apothekerskamer worden gewestelijke 
bureaux ingesteld. De President der Kamer 
bepaalt hun zetel en bevoegdheidsgebied, na 
het advies van den Raad te hebben inge
wonnen, onder goedkeuring van den Secre
taris-Generaal van het D epartement van So
ciale Zaken. 

Artikel 14. 

(r) De President der Neder!andsche Apo
thekerskamer benoemt apothekers tot !ei
ders der gewestelijke bureaux en ontslaat 
hen. 
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(2) · D er Generalsekretar im Ministerium 
fiir Soziale Angelegenheiten kann anordnen, 
dass bestimmte Berufungen gemass Absatz 
1 seiner Genehmigung bedi.irfen. 

§ 15. 
(1) Mit G enehmigung des :Prasidenten 

der Niederlandischen Apothekerkammer be
ruft jeder Leiter einer Bezirksdienststelle 
einen Apotheker zu seinem Stellvertreter 
und setzt den Umfang seiner Stellvertre
tungsbefugnis fest. 

(2) Auf die Stellvertreter findet § 12 

entsprechende Anwendung. 

§ 16. 

(1) D en Leitem der Bezirksdienststellen 
steht ein Beirat zur Seite. 

(2) D er B eirat setzt sich aus hochstens 
fi.inf Apothekern zusammen, die der Leiter 
mit Genehmigung des Prasidenten der Nie
derlandischen Apothekerkammer beruft. 

(3) Die Vorschriften des § 9, Absatze 4, 
5 und 7, und der §§ 10 und 12 finden mit der 
Massgabe entsprechende Anwendung, dass 
an die Stelle des Generalsekretars im Mini
sterium fiir Soziale Angelegenheiten der 
President der Kammer tritt. 

ABSCHNITT IV. 

Verordnungsbeiugnis der N iederlandischen 
Apothekerkammer. 

§ 17. 

(1) Die Niederlandische Apothekerkam
mer hat im Rahmen ihres Aufgabenbereichs 
Verordnungsbefugnis im Sinne des Artikels 
153 der Verfassungsurkunde. 

(2) Der Prasident der Kammer i.ibt die 
Verordnungsbefugnis aus, nachdem er den 
Rat des Prasidiums eingeholt hat. 

§ 18. 

Die auf Grund des § 17 erlassenen Ver
ordnungen werden in der Niederlandischen 
Apothekerzeitschrif1; verki.indet. 

§ 19. 

( 1) Jn einer auf Grund des § 17 erlas
senen Berufsordnung konnen grundsatzliche 
Fragen der Ausi.ibung des Apothekerberufs 
geregelt werden. Insbesondere kann die Be
rufsordnung Vorschriften dari.iber enthalten, 
inwieweit die Ausi.ibung und Ausdehnung 
der Tatigkeit eines Apothekers als unstan
desgemass zu unterbleiben hat, sowie dar
i.iber, welche Tiitigkeiten ein Apotheker ne
ben seiner T atigkeit als Apotheker ausiiben 
darf. 

(2) Die Berufsordnung bedarf der Ge
nehmigung des Generalsekretars im Mini
sterium fi.ir Soziale Angelegenheiten. 

8.3 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken kan voorschrij 
ven, dat bepaalde der in het vorig lid bedoel
de benoemingen zijn goedkeuring behoeven. 

Artikel 15. 
(1) Met goedkeuring van den President 

der Nederlandsche Apothekerskamer be
noemt elke leider van een gewestelijk bu
reau een apotheker tot zijn plaatsvervanger 
en stelt den omvang van de bevoegdheid, 
welke deze als zoodanig heeft, vast. 

(2) Op de plaatsvervangers is artikel 12 

van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 16. 

(1) D e !eiders der gewestelijke bureaux 
worden bijgestaan door een Raad van Bij
stand. 

(2) De Raad van Bijstand bestaat uit 
ten hoogste vijf apothekers , die door den !ei
der onder goedkeuring van den President der 
Nederlandsche Apothekerskamer worden be
noemd. 

(3) De voorschriften van artikel 9, vier
de, vijfde en zevende lid, en van de artike
len 10 en 12 zijn van overeenkomstige toe
passing, met dien verstande, dat de Presi
dent der Kamer in de plaats treedt van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken. 

AFDEELING IV. 

Van de verordenende bevoegdheid der 
Nederlandsche Apothekerskamer. 

Artikel 17. 

(1) De Nederlandsche Apothekerskamer 
bezit binnen het kader van haar taak ver
ordenende bevoegdheid in den zin van arti
kel 153 der Grondwet. 

(2) Deze verordenende bevoegdheid 
wordt, na het advies van den Raad te heb
ben ingewonnen, door den President der Ka
mer uitgeoefend. 

Artikel 18. 

Verordeningen, ui tgevaardigd ingevolge 
het bepaalde bij artikel 17, worden afgekon
digd in het ,.Nederlandsche Apothekersblad". 

Artikel 19. 

( 1) Bij een ingevolge het bepaalde bij 
artikel 1 7 uit te vaardigen beroepsreglement 
kunnen principieele vraagstukken betreffen
de de uitoefening van het beroep van apo
theker geregeld worden. Het beroepsregle
ment kan meer in het bijzonder voorschrif
ten bevatten, in hoeverre werkzaamheden 
van een apotheker, als in strijd met zijn 
stand, niet mogen worden verricht dan wel 
uitgebreid, alsmede welke werkzaamheden 
een apotheker naast zijn werkzaamheden als 
apotheker mag verrichten. 

(2) Het beroepsreglement behoeft de 
goedkeuring van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken. 
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§ 20. 

In einer .auf Grund des § 18 erlassenen 
Niederlassungsordnung kann geregelt wer
den, unter welchen Voraussetzungen ein 
Apotheker berechtigt ist, sich zur AusUbung 
des Apothekerberufs an einem bestimmten 
Orte niederzulassen. 

§ 21. 

(1) In einer auf Grund des § 17 erlas
senen Schlichtungsordnung lronnen Bestim
mungen Uber die Schlichtung von Streitig
keiten zwischen Apothekern getroffen wer
den. 

(2) Die Schlichtungsordnung kann be
stimmen, dass kein Apotheker ein Verfahren 
vor dem Zivilrichter und ein nur auf Privat
klage hin einzuleitendes Verfahren vor dem 
Strafrichter gegcn einen anderen Apotheker 
anhangig machen darf, bevor das Schlich
tungsverfahren beendet ist, es sei denn, dass 
dem Apotheker ein Verlust von Fristen 
droht. Der Richter pri.ift von Amts wegen, 
ob nach der Schlichtungsordnung ein Ver
fahren vor ihm zulassig ist. 

(3) Die Schlichtungsordnung kann be
stimmen, dass die Vorschrift des Absatzes 1 

auf Antrag beider Beteiligter auch auf die 
Schlichtung von Streitigkeiten zwischen 
einem Apotheker und einem Dritten Anwen
dung findet. 

§ 22. 

(1) In einer auf Grund des § I!/ erlas
senen Beitragsordnung kann geregelt wer
den, welche Beitrage die Apotheker an die 
Niederlandische Apothekerkammer zu zah
len haben. 

(2) Die Beitrage werden, soweit sie nicht 
rechtzeitig entrichtet werden, auf Grund 
einer Verfugung des Prasidenten der Kam
mer beigetrieben. Diese ist auf Grund einer 
Ausfertigung, die im Eingang die Worte ,,Im 
Namen des Rechts" fi.ihrt, sofort gemass den 
Bestimmungen der niederlandischen Zivil
prozessordnung vollstreckbar. 

§ 23. 
(1) In einer auf Grund des § 17 erlas

senen Verordnung konnen Ordnungsstrafen 
bis zu eintausend Gulden angedroht werden. 

(2) Eine Ordnungsstrafe kann erst ver
hangt werden, nachdem derjenige, der zu 
ihrer Verhangung befugt ist, den beschuldig-
ten Apotheker gehort hat. . 

(3) Die Bestrafung eines Apothekers , 
der Beamter oder Angestellter des Staates, 
einer Provinz, einer Gemeinde oder eines ge
setzlichen Sozialversicherungstragers ist, ist 
erst zulassig, nachdem seine vorgesetzte 
Dienststelle entschieden hat, dass. er der Vor
schrift nicht ·bei einer dienstlichen Tatigkeit 
zuwidergehandelt !:.iat. _ 

(4) Eine Ordnungsstrafe verfallt, wenn 
Uber den ihr zugrunde liegenden Tatbestand 
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Artikel 20. 

Bij een ingevolge het bepaalde bij artikel 
x7 uit te vaardigen vestigingsreglement kan 
geregeld worden, onder welke voorwaarden 
een apotheker bevoegd is zich ter uitoefening 
van het beroep van apotheker in een. bepaal
de plaats te vestigen. 

Artikel 21. 

(x) Bij een ingevolge het bepaalde bij 
artikel x 7 uit te vaardigen bemiddelings
reglement kunnen voorschriften worden uit
gevaardigd betreffende de bemiddeling in 
geschillen tusschen apothekers. 

(2) Het bemiddelingsreglement kan be
palen, dat geen apotheker tegen een anderen 
apotheker een vordering voor den burgerlij
ken rechter mag instellen of een klacht we
gens een slechts op klachte vervolgbaar feit 
mag indienen, alvorens de bemiddelingspro
cedure is beeindigd, tenzij het verloopen van 
termijnen daarvan het gevolg dreigt te zijn. 
De rechter onderzoekt ambtshalve, of een 
voor hem aanhangig gemaakte procedure 
volgens het bemiddelingsreglement toelaat-
baar is. · 

(3) Het bemiddelingsreglement kan be
palen, dat op verzoek van beide partijen het 
eerste lid ook kan worden toegepast op de 
bemiddeling in geschillen tusschen een apo
theker en een derde. 

Artikel 22. 

(x) Bij een ingevolge het bepaalde bij 
artikel x 7 uit te vaardigen contributieregle
ment kan worden geregeld, welke contribu
tie de apothekers aan de Nederlandsche Apo
thekerskamer dienen te betalen. 

(2) De contributies worden, voor zoover 
deze niet tijdig voldaan worden, ingevorderd 
op grond van een beschikking van den Pre
sident der Kamer. Deze is volgens de bepa
lingen van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering terstond uitvoerbaar op een 
grosse, welke aan het hoofd voert de woor
den: ,,In Naam van het Recht". 

Artikel 23. 
(1) B ij een ingevolge het bepaalde bij 

artikel x7 uitgevaardigde verordening kun
nen tuchtrechtelijke straffen tot ten hoog
ste een duizend gulden worden gesteld. 

(2) Een tuchtrechtelijke straf kan slechts 
worden opgelegd, nadat degeen, die tot die 
oplegging bevoegd is, den verdachten apo-· 
theker heeft gehoord. · 

(3) E en apotheker, die ambtenaar is of 
die in dienst staat van het Rijk, een provin
cie, een gemeente, dan we! van een wettelijke 
instelling voor sociale verzekeringen, kan 
eerst gestraft worden, nadat de boven hem 
gestelde instantie heeft beslist, dat hij niet 
tijdens de uitoefening van een tot den dienst 
behoorende werkzaamheid in strijd met het 
in aanmerking komend voorschrift heeft ge-
handeld. . 

(4) E en tuchtrechtelijke /lt'raf vervalt, in
dien over het aan haar t en grondslag liggen-
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ein Urteil der berufsstandischen Gerichts
barkeit ergeht und rechtskriiftig wird. Ein 
als Ordnungsstrafe gezahlter ·- Betrag wird 
dem Bestraften in diesem Falle zmi ickge
zahlt. 

(5) § a2, Absatz 2 , gilt entspr_echend. 

(6) Im tibrigen regeit 'sich das Verfahren 
bei d e r V e rh8.n gung e ine r Ordnungsstra fe 
nach einer auf Grund des § 1 i erlassenen 
Ordnuni;:sstrafverfanrensordnung. 

§ 24. 

Eine auf Grund des § 1 7 erlassene Verord
nung darf nicht in die dienstliche Tatigkeit 
eines Apothekers eingreifen, der Beamter 
oder Angestellter des Staates, einer Provinz, 
einer Gemeinde oder eines geseulichen So
zialversicherungstriigers ist. 

ABSCHNITT V. 
Verfiigungsbefugnis der Niederlandischen 

Apothekerkammer. 
§ 25. 

(1) Im Rahmen des Aufgabenbereichs 
de r Niederlandischen Apothekerkammer 
konnen der Priisident und die van ihm dazu 
ermiichtigten Kammerorgane gegentiber den 
Apothekern in E inzelfallen Verftigungen er
lassen 

1) ilber die Austibung der Apotheker
tiitigJceit; 

2) ilber den Abschluss van Vertriigen, 
die die Kammer nach § 6, Absau 4, Ziffer 
6, im eigenen Namen abschliessen kann; 

3) tiber ihre Mitarbeit bei der Tiitigkeit 
der Kammer; 

4) im ilbrigen, soweit dies in einer auf 
Grund des § 17 erlassenen Verordnung vor
gesehen ist . 

(2) Die Apotheker haben den auf G rund 
des Absatzes I ergehenden Verftigungen 
Falge zu leisten. 

§ 26. ,..,: .. 

Verftigungen , die auf Grund d~s § 2-5 er
lassen werden, werden den betroffenen Apo
thekern bekanntgemacht. Als Bekanntma
chung gilt auch eine Verktindung in der 
Niederliindischen Apothekerzeitschrift. 

~ 27. 
(1) Wer einer auf Grund des § 25 erlas

senen Verftigung zuwiderhandelt, kann mit 
einer Ordnungsstrafe bis zu eintausend Gul
den van demjenigen bestraft werden, der die 
Verftigung erlassen hat, soweit dies in der 
Verftigung ausdrticklich angedroht warden 
ist. 

(2) § 23, Absiitze 2 bis 6, findet ent
sprechende Anwendung. 

§ 28. 
§ 24 findet entsprechende Anwendung. 
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. de feit door den beroepsrechter is gevonnisd 
ea zijn vonnis in kracht van gewijsde is ge
gaan. In dat geval wordt den gestrafte te
rugbetaald hetgeen hij bij wijze van tucht
rechtelijke straf heeft betaald. 
. (5) Het tweede lid van artikel 2 2 is van 
overeenkomstige toepassing. 

(6) Overigens geschiedt de te volgen 
procedure bij het opleggen van tuchtrechte
lijke straffen volgens een op grond van arti
kel 17 uitgevaardigd tuchtrechtelij k straf
vorderingsreglement. 

Artikel 24. 

Een ingevolge het bepaalde bij artikel r 7 
uitgevaardigde verordening mag niet ingrij 
pen in de tot hun dienst behoorende werk
zaamheid van een apotheker, die ambtenaar 
is of die in dienst van het Rijk, een provin-
cie, een gemeente, dan we! een wettelijke 
instelling voor sociale verzekeringen staat. 

AFDEELING V. 
Van de beschikking gevende bevoegdheid 
van de Ne_derlandsche Apothekerskamer. 

Artikel 25. 
(r) Binnen het kader van de taak :...an 

de Nederlandsche Apothekerskamer kunnen 
zoowel de President als de organen der Ka
mer, welke hij daartoe machtiging heeft v er
leend, ten opzichte van de apothekers in af
zonderlijke gevallen beschikkingen geven : 

r) betreffende de uitoefening van de 
werkzaamheden als apotheker ; 

2) betreffende het afsluiten van overeen
komsten, welke de Kamer krachtens artikel 
6, vierde lid, onder 6, op eigen naam kan 
aangaan ; 

3) betreffende hun deelneming aan de 
werkzaamheden der Kamer; 

4) overigens, indien en voor zoover zulks 
bij een ingevolge het bepaalde bij artikel r 7 
uitgevaardigd voorschrift is bepaald. 

(a) De apothekers dienen gevolg te ge
ven aan beschikkingen, gegeven ingevolge 
het eerste lid. 

Artikel 26. 
Beschikkingen, gegeven ingevolge het be

paalde bij artikel 25, warden aan de betrok
kenen medegedeeld. Als mededeeling geldt 
ook een afkondiging in het ,,Nederlandsche 
Apothekersblad". 

Artikel 27. 
(r) Hij die in strijd met een ingevolge 

het bepaalde bij artikel 25 gegeven beschik
king handelt, kan door dengeen, die die be
schikking heeft gegeven, worden gestraft met 
een tuchtrechtelijke straf van ten hoogste 
een duizend gulden, indien en voor zoover 
zulks in de beschikking uitdrukkelijk is ge
steld. 

(2) Het tweede tot en met zesde lid van 
artikel 23 is van overeenkomstige toepas-
sing. 

Artikel 28. 
Artikel 24 is van overeenkomstige toepas

sing. 



ABSCHNITT VI. 

Gemeinsame Bestimmungen zu den 
Abschnitten IV und V. 

§ 29. 
(1) Der Prlisident der Niederllindischen 

Apothekerkammer kann, soweit dies zur 
Vorbereitung seiner Entscheidungen erfor
derlich ist, Zeugen horen oder horen !assen. 

(2) Wer vom Prlisident en oder in sei
nem Auftrage als Zeuge oder Sachverstlin
diger vorgeladen wird, muss der Vorladung 
Folge leiste n und Zeugnis ablegen oder a ls 
Sachverstlindiger mitwirken. Die Artikel 217 
bis 2 19 der niederllindischen Strafprazess
ordnung finden entsprechende Anwendung. 
Ein Zeuge oder Sachverstlindiger, der nicht 
erscheint, kann a uf Anordnung des Prlisi
denten zwangsweise vorgefiihrt werden. 

(3) Der Prlisident kann Zeugen und 
Sachverstlindige eidlich vernehmen oder ver
nehmen !assen, soweit sie das Alter van sech
zehn J ahren erreicht haben . Der Zeuge wird 
darauf beeidigt, <lass er die ganze Wahrheit 
und nichts als die Wahrheit aussagen wird, 
und der Sachverstlindige darauf, dass er sei
ne Aufgabe gewissenhaft erflillen wird. Die 
Zeugen und Sachverstiindigen sind ver
pf!ichtet, den Eid zu leisten. 

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

(5) Wenn der Zeuge sich bei seiner Ver
nehmung ohne gesetzlichen Grund weigert, 
die gestellten Fragen zu beantworten oder 
die van ihm verlangte Erkllirung abzugeben, 
den verlangten E id oder das Gelobnis zu 
leisten, so kann ihm der Prlisident, falls er 
es im Interesse der Untersuchung fiir erfor
derlich halt, eine Geldstrafe bis zu tausend 
Gulden auferlegen. § 22 , Absatz 2, gilt ent
sprechend. 

(6) D ie Zeugen und Sachverstlindigen 
erhalten auf Verlangen eine Entschlidigung 
van der Niederllindischen Apothekerkam
mer, die vom Prlisidenten gemliss den Arti
keln 6I , 63 , 65 und 66 des Tarifs fiir J ustiz
gebilhren und Gebilhren in Zivilsachen (Ta
rief van justitiekosten en salarissen in bur
gerlijke zaken) ftstgesetzt wird. 

ABSCHNITT VII. 

Berulsstandische Gerichtsbarkeit. 

§ 30. 
(1) Ein Apotheker, der die ihm nach den 

§§ 2 oder 3, nach einer auf Grund des § 17 
erlassenen Verardnung oder nach einer auf 
Grund des § 25 erlassenen Verfilgung oblie
genden Pflichten verletzt, unterliegt der Be
strafung . durch die berufsstiindische Ge
richtsbarkeit. 

(2) Auf die berufsstlindische Gerichts
barkeit finden die Bestimmungen der Arti
kel 5 bis i4 des Gesetzes vom 2. Juli 1928 
(Staatsblatt Nr. 222) Uber weitere Vor-
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AFDEELING VI. 

Bepalingen, betrekking hebbende op de al
- deelingen IV en V. 

Artikel 29. 
(1) De President van 1:l.e Nederlandsche 

Apothekerskamer kan, voor zoover zulks ter 
voorbereiding van zijn beslissingen noodza
kelijk is, getuigen hooren of laten hooren. 

(2) Ieder die door of vanwege den Pre
sident als getuige of deskundige is opgerae
pen, is verplicht aan die opraeping gevolg 
te geven en getuigenis af te leggen of zijn 
diensten als deskundige te verleenen. De ar
tikelen 217, 218 en 219 van het Wetboek van 
Strafvordering zijn toepasselijk. De getuige 
of deskundige, die niet verschijnt, kan op 
bevel van den President warden voorgeleid. 

(3) De President kan de getuigen en des
kundigen ender eede hooren of laten hooren, 
mits zij den leeftijd van zestien jaren hebben 
bereikt. Hij beeedigt den getuige, dat hij de 
geheele waarheid en niets dan de waarheid 
zal zeggen, en den deskundige, dat hij zijn 
taak naar zijn geweten zal vervullen. De ge
tuigen en deskundigen zijn verplicht den eed 
af te leggen. 

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

(5) Indien de getuige bij zijn verhoor 
zonder wettigen grand weigert op de gestelde 
vragen te antwoorden of de van hem gevor
derde eed, verklaring of belofte af te leggen, 
kan de President, zoo hij dit in het belang 
van het onderzoek noodzakelijk acht, den ge
tuige een geldboete opleggen van ten hoog
ste duizend gulden. Artikel 22, lid 2, geldt 
dienovereenkomstig. 

(6) De getuigen en deskundigen ontvan
gen desverkiezend schadeloosstellirtg van de 
Nederlandsche Apothekerskamer, door den 
President te begrooten overeenkomstig de 
artikelen 61 , 63, 65 en 66 van het Tarief 
van justitiekosten en salarissen in burgerlij
ke zaken. 

AFDEELING VII. 

Van de beroepsstandsrechtspraak. 

Artikel 30. 
(1) Een apothelcer, die de hem in over

eenstemming m et de artikelen 2 of 3, in ovet
eenstemming met een op grand van artikel 
1 7 uitgevaardigde verordening dan wel in 
overeenstemming met een op grand van ar
tikel 25 uitgevaardigde beschikking, opgeleg
de plichten schendt, kan door de beroeps
standsrechtspraak warden gestraft. 

(2) Op de beroepsstandsrechtspraak is 
het bepaalde bij de artikelen 5 tot en met 14 
der Wet van den 2den Juli 1928 (Staatsblad 
No. 222), houdende nadere voorschriften t en 
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schriften betreffend die Auslibung der Heil
kunde entsprechende Anwendung, soweit 
sich nicht aus den §§ 31, Absatz 1, und 32 
etwas anderes ergibt. 

§ 3I. 
(1) An die Stelle der besonderen Kolle

gien tritt das Apothekergericht, an die Stelle 
des Zerttralen Kollegiums der Apothekerge
richtshof. 

(2) Das Apothekergericht setzt sich aus 
einem rechtsgelehrten Vorsitzenden, zwei 
Apothekem als Mitgliedem und der erfor
derlichen Anzahl van Stellvertretern zusam
men. 

(3) Der Apothekergerichtshof setzt sich 
aus einem rechtsgelehrten Vorsitzenden, 
einem rechtsgelehrten Mitglied, drei Apothe
kern als Mitgliedern und der erforderlichen 
Anzahl van Stellvertretern zusammen. 

(4) Die Vorsitzenden, Mitglieder, stell
vertretenden Vorsitzenden und stellvertre
t enden Mitglieder des Apothekergerichts und 
des Apothekergerichtshofs werden vom Ge
neralsekretar im Ministerium flir Soziale An
gelegenheiten nach Anhorung des Prasiden
ten der Niederlandischen Apothekerkam
mer, die rechtsgelehrten Vorsitzenden, Mit
glieder, stellvertretenden Vorsitzenden und 
stellvertretenden Mitglieder im Einve rneh
men mit dem Generalsekretar im Ministe
rium flir Justiz ernannt .. Die Ernennung er
folgt auf' die Dauer van s~chs J ahren. Wie
deremennung ist zulassig. 

(5) Wer ein Arnt der .Kammer bekleidet, 
vor <lessen Antritt er vereidigt wird, oder 
wer im Hauptberuf flir die Kammer tatig 
ist, kann nicht Vorsitzender, Mitglied, stell
vertretender Vorsitzender oder stellvertre
tendes Mitglied des Apothekergerichts oder 
des Apothekergerichtshofs sein. 

§ 32. 
Auch der Prlisident der Niederliindischen 

Apothekerkammer kann einen Antrag ent
sprechend Artikel 10, Absatz 1, des G esetzes 
vom 2. Juli 1,928 stellen. 

§ 33. 
-Der Genera'isekietiir im Ministeriu m fur 

Soziale Angelegenheiten kann, nach Anho
rung des Prasidenten der· Niederlandischen 
Apothekerkammer, im Einvernehmen mit 
dem Generalsekretiir im Ministerium flir 
Justiz die Bestimmungen liber die berufs
standische Gerichtsbarkeit der Apotheker 
andern und erganzen. 

ABSCHNITT VIII. 

Haushalt und Kosten der Niederlandi
schen Apothekerkammer. 

§ 34: 
(1) Die Niederliindische Apothekerkam

mer bestreitet die Kosten ihrer Tatigkeit aus 
eigenen Einklinften. 
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(2) Der Prasident der Kammer stell~ 
alljahrlich einen Haushaltsplan auf , der der 

aanzien van de uitoefening der geneeskunst, 
van overeenkomstige toepassing, voor zoo
ver niet in strijd met de artikelen 31, eer: 
ste lid , en 32. · 

Artikel 31. 
(1) De bijzondere colleges warden ver~ 

vahgen door het Apothekersgerecht, het cen
trale college door het Apothekersgerechtshof. 

(2) Het Apothekersgerecht is samenge
steld uit een rechtskimdigen voorzitter, twee 
apothekers- leden en het vereischte aantal 
plaatsvervangers. 

(3) Het Apothekersgerechtshof is samen
gesteld uit een rechtskundigen voorzitter, 
een rechtskundig lid, drie apothekers-leden 
en het vereischte aantal plaatsvervangers. 

(4) De voorzitters , leden, plaatsvervan
gende voorzitter en plaatsvervangende leden 
van het Apothekersgerecht en het Apothe
kersgerechtshof warden benoemd door den 
Secretaris-Generaal van het D epartement 
van Sociale Zaken, den President der Ne
derlandsche Apothekerskamer gehoord, de 
rechtskundige voorzitters, leden, plaatsver
vangende voorzitters en plaatsvervangende 
leden in overeenstemming met den Secreta
ris-Generaal van het D epartement van Jus
titie. D e benoeming vindt plaats voor een 
duur van zes jaren. Herbenoeming is mo
gelijk. 

(s) Hij die een functie aan de Kamer 
heeft, voor welker aanvaarding hij beeedigd 
wordt, of hij die bij wijze van voomaamste 
beroep werkzaamheden voor de Kamer ver
richt, kan niet voorzitter, lid, plaatsvervan
gend voorzitter of plaatsvervangend lid van 
het Apothekersgerecht of van het Apothe
kersgerechtshof zijn. 

Artikel 32. 
Oak de President d_er Nederlandsche Apo

thekerskamer kan een verzoek krachtens het 
eerste lid van artikel 10 van de Wet van den 
2den Juli 1928 indienen. 

Artikel 33. 
De Secretaris-Generaal van het D eparte-· 

ment vart Sociale Zaken kan, den President 
der Nederlandsche Apothekerskamer ·ge
hoord, in overeeristemming met den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Justitie de bepalingen betreffende de be
roepsstandsrechtspraak voor apothekers wij
zigen. -

AFDEELING VIII. 

Van het beheer en de kosten der Ne
derlandsche Apothekerskamer. 

Artikel 34. 
(1) D e Nederlandsche Apothekerskamer 

bekostigt haar werkz·aamheden uit eigen in
komsten. 

(2) De President der Kamer maakt jaar
lijks een begrooting op, welke de goedkeu-



Genehmigung des Generalsekretiirs im Mini
sterium £Ur Soziale Angelegenheiten bedarf, 
die dieser im Einvi:_mehme n mit dem Gene
ralsekretiir im Ministerium £Ur Finanzen_ er
teilt. Der Priisident ist fUr die ordnungsmiis
sige Durchfi.ihrung des Haushaltsplanes ver
antwortlich. 

(3) Die Jahresabschlussrechnung der 
Kammer unterliegt alljii.hrlich der Nachprli
fung <lurch die Oberste Rechnungskontroll 
behorde ( Algemeene Rekenkamer). Auf 
Grund des Berichtes der Obersten Rech
nungskontrollbehorde erteilt der Generalse
kretiir im Ministerium fi.ir Soziale Angele
genheiten im Einvemehmen mit dem Gene
ralsekretii.r im Ministerium £Ur Finanzen 
dem Prasidenten Entlastung. 

TITEL 111. 

Strafbestlrnrnungen. 

§ 35. 
(1) Wer vorsiitzlich ein Geheimnis, das 

zu bewahren er nach § 4, Absii.tzen I oder 2, 

verpflichtet ist, offenbart, wird, auch wenn 
er nur fahrliissig annimmt, dass er gemiiss 
§ 4, Absatz 3, zur Offenbarung des Geheim
nisses berechtigt ist, mit Gefiingnis bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu zwei
tausend Gulden bestraft. 

(2) Die Tat wird nur auf Antrag des 
Verletzten, nach seinem Tode auf Antrag 
seiner Y.erwandten auf- und absteigender 
Linie, seiner Geschwister oder seines hinter
bliebenen Ehegatten verfolgt. 

§ 36. 
· (1) Wer, ohne dazu berechtigt zu sein, 
eine Tatigkeit auslibt, die nur ein Apothe
ker, Hilfsapotheker oder Apothekerlehrling 
ausliben darf, oder die Bezeichnung Apothe
ker flihrt, wird mit Geldstrafe bis zu zwei
hundert Gulden bestraft. 

(2) Wird dieselbe Uebertretung binnen 
zweier Jahre emeut begangen, nachdem die 
frlihere Verurteilung des Schuldigen rechts
kriftig geworden oder die wegen der Ueber
tretung angedrohte Geldstrafe freiwillig be
zahlt worden ist, so kann die Geldstrafe bis 
zu funf)lqndert Gulden erhoht oder auf Haft 
bis zu ejnem Ja lire erkannt werden. 

§ 37. 
Die nach § 35 strafbare Handlung ist ein 

Verbrechen ( misdrijl), die nach § 36 straf
bare Handlung ist eine Uebertretung ( over
treding). 

TITEL IV. 
Die Staatsaufslcht. 

§ 38. 
D ie Niederlii.ndische Apothekerkammer 

untersteht der Aufsicht des Generalsekretiirs 
im Ministerium £Ur Soziale Angelegenheiten. 
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ring behoeft van den Secretaris-Generaal 
v:an bet Departement van Sociale Zaken, 
die deze verleent in overeenstemming met 
den Secretaris-Generaal van bet Departe
xpent van Financien. De President is ver
antwoordelijk voor een regelmatig beheer 
volgens de begrooting. 

(3) De jaarlijksche rekening der Kamer 
wordt telkenjare aan de verificatie door de 
Algemeene Rekenkamer onderworpen. Op 
grond van het rapport der Algemeene Re
kenkamer verleent de Secretaris -Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken in 
overeenstemming met den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Financien den 
President decharge. 

HOOFDSTUK III. 
Strafbepallngen. 

Artikel 35. 
(1) Hij die opzettelijk eenig geheim, het

welk hij volgens bet bepaalde bij artikel 4, 
eerste of tweede lid, verplicht is te bewaren, 
bekendmaakt, wordt, ook wanneer slechts 
aan zijn schuld te wijten is, dat hij aan
neemt ingevolge bet bepaalde bij artikel 4, 
derde lid, tot bekendmaking van het geheim 
gerechtigd te zijn, gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste een jaar of met geld
boete van ten hoogste twee duizend gulden. 

(2) Geen vervolging vind plaats dan op 
klachte van dengene, tegen wien bet misdrijf 
is gepleegd, of na <liens overlijden op klachte 
van zijn bloedverwanten in de rechte lijn, 
zijn broeders of zusters of zijn nagelaten 
echtgenoot. 

Artikel 36. 
(1) Hij die zonder daartoe bevoegd te 

zijn een werkzaamheid verricht, welke uit
sluitend een apotheker, een assistent-apothe
ker of een apothekers-adsistent mag verrich
ten, dan wel den titel van apotheker voert, 
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
tweehonderd gulden. 

(2) Wordt dezelfde overtreding begaan 
indien nog geen twee jaren zijn verloopen 
sedert de vroegere veroordeeling van den 
schuldige in kracht van gewijsde is gegaan 
of de op de overtreding bedreigde geldboete 
vrijwillig is betaald, kan de geldboete wor
den verhoogd tot ten hoogste vijfhonderd 
gulden, dan wel hechtenisstraf van ten hoog
ste een jaar worden opgelegd. 

Artikel 37. 
Het op grond van artikel 35 strafbare feit 

is een misdrijf, het op grond van artikel 36 
strafbare feit is een overtreding. 

HOOFDSTUK IV. 
Van het toezJcht van Staatswege. 

Artikel 38. 
De Nederlandsche Apothekerskamer is aan 

het toezicht van den Secretaris-Gcneraal van 
het Departement van Sociale Zaken onder
worpen. 
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§ 39. 
. (1) Der Generalsekretiir im Ministerium 
fiir Soziale Angelegenheiten kann auf An
trag eines Betroffenen oder von Amts wegen 
eine auf Grund des § 17 erlassene Verord
nung, eine auf Grund des § 25 erlassene Ver
filgung oder einen anderen Bschluss des Prii
sidenten oder eines Ongans der Niederliindi .. 
schen Apothekerkammer ftir nichtig erklii
ren, wenn sie einer Bestimmung dieser Ver
ordnung oder einer anderen gesetzlichen Vor
schrift widerspricht oder das Allgemeinwohl 
gefiihrdet. Aus dem gleichen Grund kann 
der Generalsekretiir auf Antrag eines Betrof
fenen oder von Amts wegen eine Entschei
dung des Priisidenten oder eines Organs der 
Kammer fiir vorliiufig unwirksam erkliiren, 
jedoch nicht '.ofter als einmal und nur fiir 
einen bestimmten Zeitraum, der nicht )anger 
als ein Jahr sein dad. 

(2) Eine Erkliirung gemiiss Absatz 1 ist 
mit Grunden zu versehen und in der glei
chen Weise kundzumachen, wie der betrof
fene Beschluss. 

§ 40. 

(1) Der Generalsekretiir im Ministerium 
fiir Soziale Angelegenheiten kann sich vom 
Priisidenten de r Niederliindischen Apothe
kerkammer jederzeit unterrichten )assen und 
sie auf die fiir die Filhnmg dieser Korper
schaften massgebenden Gesichtspunkte auf
merksam machen. 

(2) Der Priisident ist v erpflichtet, den 
Generalsekretiir zu den Sitzungen des Prii
sidiums der Kammer, die Leiter der Bezirks
dienststellen sind verpflichtet , den General
sekretiir zu den Sitzungen der Beiriite der 
Bezirksdienststellen einzuladen. Der Gene
ralsekretiir kann sich bei der Tcilnahme an 
diesen Sitzungen vertreten )assen. 

(3) D er Generalsekretiir oder seine Ver
tr~ter konnen auf den Sitzungen zu jeder 
Zeit auch ausserhalb der Tagesordnungen 
das Wort ergreifen . Der Generalsekretiir 
kann jederzeit die Abhaltung von Sitzungen 
verlangen, die hierauf von dem filr die Ein
berufung zustiindigen Organ einberufen wer
den. 

TITEL V. 
Besondere Bestlmmungen iiber 1las Verelns 

wesen der Apotheker. 

§ 41. 

(1) Solange die Neuordnung des Ver
eins- und Stiftungswesens nicht abgeschlos
sen ist, wird das E invemehmen mit dem 
Priisidenten der Niederliindischen Apothe
kerkammer vor Entscheidungen hergestellt, 
die der im § 1 , Absatz 1 , der Verordnung Nr. 
41/1941 zur Neuordnung auf dem G ebiete 
der nichtwirtschaftlichen Vereinigungen und 
Stiftungen genannte Kommissar trifft, so
weit diese Entscheidungen Personenvereini
gungen oder Stiftungen betreffen, die die 
Wahmehmung von Bei-ufsangelegenheiten 
oder wirtschaftlicher oder kollegialer Belange 
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Artikel 39 . 
• (1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken kan op ver
zoek van een belanghebbende, dan wel uit 
hoofde van zijn ambt, een ingevolge het be
paalde b ij artikel 17 uitgevaardigde veror
dening, een ingevolge het bepaalde b ij arti
kel 26 gegeven beschikking dan wel eenig 
antler besluit van den President of een or
gaan der Nederlandsche Apothekerskamer 
nietig verklaren, indien deze strijdig is met 
eenige bepaling dezer verordening of met 
een ander wettelijk voorschrift dan wel het 
algemeen belang in gevaar brengt. Orn de
zelfde reden kan de Secretaris-Generaal, op 
verzoek van een belanghebbende of uit hoof
de van zijn ambt, een beslissing van den 
President of een orgaan der Kamer tijdelijk 
schorsen, doch niet vaker dan eenmaal en 
slechts voor een bepaalden tijd, welke niet 
!anger mag zijn dan een jaar. 

(2) Een verklaring ingevolge het vorig 
lid dient met redenen te worden omkleea en 
op dezelfde wijze te worden afgekondigd als 
het betreffende besluit. 

Artikel 40. 

(r) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken kan zich door 
den President der Nederlandsche Apothe
kerskamer te allen tijde doen inlichten en 
hem op de voor het besturen van dit lichaam 
belangrijke gezichtspunten opmerkzaam ma
ken. 

(2) De President is verplicht den S ecre
taris-Generaal tot de vergaderingen van den 
Raad der Kamer en de !eiders der geweste
lijke bureaux zijn verplicht den Secretaris
Generaal tot de vergaderingen van de Raden 
van Bijstand der gewestelijke bureaux uit te 
noodigen. Bij de deelneming aan deze ver
gaderingen kan de Secretaris-Generaal zich 
doen vertegenwoordigen. 

(3) De Secretaris-Generaal of zijn ver
tegenwoordigers kunnen op de vergaderin
gen te allen tijde ook buiten de agenda om 
het woord nemen. De Secretaris-Generaal 
kan te allen tijde eiscpen, pat, ,ve.rgaderingen 
worde n .gehou9en ; deze _w_prslen· Qa9J"na door 
het daartoe bevoegde orgaan bijeengei::~pen. 

HOOFDSTUK V. 
Bijzondere bepaU.ngen betreffende bet 

vereenlglngswezen der apothell;ers. 

Artikel 41 . 

(r) Zoolang de herordening van het yer. 
eenigings- en stichtingswezen niet is vol
tooid, beslist de in het eerste lid van artikel 
1 der Verordening No. 41 /1941, ten einde 
te komen tot een herordening op het gebied 
van de niet commek'cieele vereenigingen en 
stichtingen, genoemde Commissaris slechts 
na verkregen overeenstemming m et den Pre
sident der Nederlancfsche Apothekerskamer, 
indien en in zooverre deze beslissingen be
trekking hebben op vereenigingen van per
sonen of stichtingen, welke het behartigen 
van de beroepsaangelegenheden of de eco-



von Apothekern oder die Pflege der pharma
zeutischen Wissenschaft zur Aufgabe haben. 

(2) Der Prasident ist befugt, diesbe
zligliche Antrl:ige zu stellen. 

TI'l'EL VI. 

Ueberg·ang·s • und Schlus-sbestlmmungen. 

§ 42. 
(x) Die ,,Nederlandsche Maatschappij 

tot bevordering der Pharmacie" ist aufge
lost. Ihre Rechte, Gliter und Verbindlichkei 
ten gehen auf die Niederlandische Apothe
kerkammer liber. 

(2) Fiir die auf Grund des Absatzes x 
erforderlichen Eintragungen von Rechtsan
derungen in offentliche Register sowie flir 
die damit zusammenhangenden Rechtshand
lungen und gerichtlichen Geschl:ifte werden 
Geblihren und Steuern nicht erhoben. 

§ 43. 
Artikel 2 72 des niederlandischen Strafge

setzbuches tritt insoweit ausser Kraft, als er 
sich auf den Apothekerberuf bezieht. 

§ 44· 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage ih

rer Verklindung in Kraft. 
(2) Sie wird als ,,Apothekerordnung" zi

tiert. 
Den Haag, am 13. Marz 1942. 

Der Reichskomrnissar iiir die hesetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

IJ. Marz I942. SIEBENTE VERORD
NUNG des Reichskommissars flir die 
besetzten niederll:indischen Gebiete , wo
durch die Verordnung Nr. 108/x940 
(Vierte Verordnung iiber besondere ver
waltungsrechtliche Massnahmen) er
gl:inzt wird. (Verordnungsblatt, Stiick 
7.) 

Al.1'f Grund des § s des Erlasses des Flih
rers iiber auslibung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden ·vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778 ) verordne ich: 

§ I. 

Die Verordnung Nr. 108/1940 (Vierte Ver
ordnung Uber besondere verwaltungsrecht
liche Massnahmen) wird wie folgt ergl:inzt: 

D ern§ 1 wird unter Ziffern 20 und 21 fol
gendes hinzugefligt: 

,,20) den Prl:isidenten der Niederll:indi
schen Zahnl:irztekammer; 

21) den Prl:isidenten der Niederll:indi
schen Apothekerkammer." 
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nomische of collegiale belangen van apothe
kers dan wel de beoefening en bevordering 
der pharmaceutische wetenschap tot taak 
hebben. 

(2) De President is bevoegd desbetref
fende voorstellen in te dienen. 

HOOFDSTUK VI. 
Overgangs- en slotbel)allngen. 

Artikel 42 . 
(,) De Nededandsche Maatschappij tot 

bevordering der Pharmacie is ontbonden. 
Haar rechten, goederen en verplichtingen 
gaan over op de Nederlandsche Apothekers
kamer. 

(2) Op de op grond van het eerste lid 
vereischte inschrijvingen van wijzigingen in 
den rechtstoestand in openbare registers, 
evenals op de hiermede in verband staande 
rechtshandelingen en gerechtelijke verrich
tingen, worden geen rechten en belastingen 
geheven. 

Artikel 43. 
Artikel 272 van het Wetboek van Straf

recht treedt ten aanzien van het beroep van 
apotheker buiten werking. 

. Artikel 44. 
(1) Deze verordening treedt in werking 

op den dag harer afkondiging. 
(2) Zij wordt aangehaald als ,,Apothe

kersverordening". 
's-Gravenhage, 13 Maart 1942. 

De Rijkscomrnissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

I3 Maart I942. ZEVENDE VERORDE
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, hou
dende aanvulling van de Verordening 
No. 108/1940 (Vierde Verordening be
treffende bijzondere maatregelen op ad
ministratiefrechtelijk gebied). ( Veror
deningenblad, Aflevering 7.) 

Op grond van§ s van het Decreet van den· 
Fuhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

De Verordening No. 108/1940 (Vierde Ver
ordening betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied) wordt als 
volgt aangevuld : 

Aan het slot van artikel I wordt onder 20 
en 2 1 het volgende toegevoegd : 

,,20. den President der Nederlandsche 
Tandartsenkamer; 

21. den President der Nederlandsche Apo
thekerskamer." 
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§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kUndung in Kraft. 

D en Haag, am 13. Marz 1942. 
Der Reichskommissar /iir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

N °. 26. 

23. Marz 1942. VERORDNUNG desReichs
kommissars fUr die besetzten niederlan
dischen Gebiete, wodurch die Verord
nung Nr. 42 /1941 Uber die Dienstplicht 
und die Beschrankung des Arbeitsplatz
wechsels abgeandert wird. (Verord
nungsblatt, Sti.ick 7.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fi.ih
rers Uber AusUb ung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. IS. 778) verordne ich: 

§ I. 

Die Verordnung Nr. 42 /1941 Uber die 
Dienstpflicht und die Beschrankung des Ar
beitsplatzwechsels wird wie folgt abgean
dert: 

§ 1 , Absatz 1, erhalt die Fassung: 

.,(1) Bewohner der besetzten niederlan
dischen Gebiete konnen <lurch das Bezirks
arbei tsamt (im folgenden .,Arbeitsambt" 
genannt) ftir eine begrenzte Zeit verpflich
tet werden, auf einem ihnen zugewiesenen 
Arbeitsplatz Dienste zu leisten ." 

§ 2 . 

Diese Verordnung tritt am T age ihrer 
Verki.indung in Kraft. 

Den Haag, am 23. Marz 1942. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandiscfom Gebiete, 
S EYSS-INQUART. 

23. Marz 1942. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fi.ir die besetzten niederlan
dischen Gebiete, wodurch die Verord
nung Nr. ;: 96/i940 Uber die B eschlag
nahme von Strandgut abgeandert wird. 
(Verordnungsblatt, Sti.ick 7.) 

Au£ Grund des § 5 des Erlasses des Fi.ih
rers uber Ausi.ibung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich : 

§ I. 

Die Verordnung Nr. 196/1940 Uber die Be
schlagnahme von Strandgut wird wie folgt 
abgeandert: 
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Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 13 Maart 1942 . 
De Rijkscomrriissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

23 Maart 1942. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende wijziging 
der Verordening No. 42/1941 betreffen
de de verplichting tot het verrichten 
van diensten en betreffende de beper
king ten aanzien van het veranderen van 
betrekking. (Verordeningenblad, Afle
vering 7.) 

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

Artikel 1. 

De Verordening No. 42 /1941 betreffende 
de verplichting tot het verrichten van dien
sten en betreffende de beperking ten aanzien 
van het veranderen van betrekking wordt als 
volgt gewijzigd : 

Artikel 1, eerste lid, wordt gelezen als 
volgt: 

,,(1) lngezetenen van het bezette Neder
landsche gebied kunnen door het gewestelijk 
arbeidsbureau (hierna ,,arbeidsbureau" te 
noemen) worden verplicht voor een bepaal
den tijd op een hun aangewezen plaats dien
sten te verrichten." 

Artikel 2. 

D eze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 23 Maart 1942. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS.-INQUART. 

23 Maart 1942. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende wijziging 
der Verordening No. 196/i940 betreffen 
de het in beslag nemen van strandgoed. 
Verordeningenblad, Aflevering 7.) 

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

Artikel 1. 

De Verordening No. 196ii940 betreffende 
het in beslag i:lemen van strandgoed wordt 
als volgt gewijzigd: 
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I. 
Im § 2 tritt an die Stelle der Worte ,,bin

nen sechs Stunden" das Wort ,.unverzlig
lich". 

II. 
Im § 4 treten an die Stelle der Worte 

,,KUstenUberwachungsste!le Holland kann" 
die Worte ,.Marinehafenkommandanten 
kOnnen". 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kiindung in Kraft. 

Den Haag, am 23 . Marz 1942 . 
Der Reichskommissar fiir die besefzten 

niederlandisch'en Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

23. Marz 1942. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fi.ir die besetzten niederlan
dischen Gebiete, wodurch die Verord
nung Nr. 211 /1941 i.iber die Niederlan
dische Kulturkammer erganzt wird. 
(Verordnungsblatt, StUck 7.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des FUh
rers Uber AusUbung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. IVJ:ai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich : 

§ l . 

Dern § 6 der Verordnung Nr. 2n/i 941 
Uber die · Niederlandische Kulturkammer 
wird als Absatz 2 folgende Bestimmung an
gefi.igt: 

,,(2) Mitglieder der Reichskulturkam 
mer sind von der Mitgliedschaft bei der Nie
derlandischen Kulturkammer befreit; Ab
satz 1 , Ziffer .l , findet insoweit keine An
wendung." 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kUndung in Kraft. 

Den Haag, am 23. Marz 1942. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

r o , 29. 

II. Marz 1942. VERORDN UNG des Ge
neralsekretars im Ministerium fi.ir Er
ziehung, Wissenschaft und Kulturver
waltung, -.vodurch das Gesetz Uber den 
Hochschulunterricht und das Gesetz 
vom 15. Dezember 1917 · (Staatsblatt 
Nr. 700) ,ur Regelung des hoheren 
landwirtschaftlichen Unterrichts abge
andert und erganzt werden. (Verord-
nungsblatt, Sti.ick 7.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/i940 des Reichskommissars 
fi.ir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 
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I. 
In artikel 2 worden de woorden: ,,binnen 

zes uur" vervangen door het woord: ,,onver
wijld". 

II. 
In artikel 4 worden de woorden: ,.,,KUs

tenUberwachungsstelle Holland" kan", ver
vangen door de woorden: ,,,,Marinehafen- . 
kommandanten" kunnen". 

Artikel 2 . 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 2.3 Maart 1942. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-lNQUART. 

23 Maart 1942. VERORDENING van den 
· Rijkscommissaris voor het bezette Ne

derlandsche gebied, houdende aanvul
ling der Verordening No. 2u/x941 be
treffende de Nederlandsche Kultuurka
mer. (Verordeningenblad, Aflevering 7.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
FUhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 :!Vlei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik : 

Artikel 1. 

Aan artikel 6 der Verordening No. 2 n / 
1941 betreffende de Nederlandsche Kultuur
kamer wordt als tweede lid de volgende be
paling toegevoegd : 

,.(2) Leden van de Reichskulturkammer 
zijn van het lidmaatschap van de Nederland
sche Kultuurkamer vrijgesteld. Lid 1, onder 
3, is in dezen niet van toepassing." 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 23 Maart 1942 . 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-lNQUART . 

N °. 29. 

II Maart 1942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, houdende wijziging en aan
vulling der Hoogeronderwijswet en der 
Wet van 15 December 1917 (Staatsblad 
No. 700) tot regeling van het Hooger 
Landbouw Onderwijs. (Verordeningen
blad, Aflevering 7.) 

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

Die Artikel 173 und 1_88 des Gesetzes 
iiber den Hochschulunterricht (Staatsblatt 
1876, Nr. 102) we rden wie folgt abgeiindert 
und ergiinzt: 

I. 
(1) Im Artikel 173 werden die Worte 

,,of van een bewijs" durch die Worte ,,en 
van een bewijs" (und eines Nachweises) er
setzt. 

(2) Dern Artikel 173 wird ein Absatz 
angefiigt, der wie folgt lautet : 

(Volgt Neder!andsche tekst.) 
(Nach Anhorung des Senates der Univer

sitiit oder Hochschule, an der der private 
L ehrstuhl besteht, kann der Generalsekretiir 
im Ministerium flir Erziehung. Wissenschaft 
und Kulturverwaltung von dem Erforder
nisse des Besitzes des Doktorgrades Befrei
ung erteilen.) 

II. 
(1) Im Artikel 188 werden die Worte 

,,of van een bewijs" durch die Worte ,,en van 
een bewijs" (und eines Nachweises) ersetzt. 

(2) Dern Artikel 188 wird ein Absatz 
angefiigt, der wie folgt lautet: 

(Voigt Nederlandsche tekst.) 
(Nach Anhorung des Senates der betref

fenden Universitiit kann der Generalsekre
tii.r im Ministerium fur Erziehung, W issen
schaft und Kulturverwaltung von dem Er
fordemisse des Besitzes des Doktorgrades 
Befreiung erteilen.) 

§ 2 . 

Der Artikel 55 des G esetzes vom 15. De
zember 1917 (Staatsblatt Nr. 700) zur Re
gelung des hoheren landwirtschaftlichen Un
terrichts in der F assung der Verordnung 
vom 4. D ezember 1940 (,,Neder!andsche 
Staatscourant" Nr. 246) i.iber die Gebi.ihren 
an der Landwirtschaftlichen Hochschule in 
Wageningen wird wie folgt abgeiindert und 
ergiinzt: 

I. 
Die Worte .,of van een bewijs" werden 

durch die Worte .,en van een bewijs" (und 
eines N achweises) ersetzt. 

II. 
Es wird ein Absatz angefiigt, der wie folgt 

lautet: 
(Voigt Nederlandsche tekst.) 
(Nach Anhonmg des Senates kann der 

Generalsekretiir im Ministerium fi.ir Erzie
hung, Wissenschaft und Kulturverwaltung 
von dem Erfordemisse des Besitzes des Dok
torgrades Befreiung ertei len.) 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verki.indung in Kraft. 
D en Haag, am 11. Miirz 1942. 

Der G .-S. im Min. liir Erziehung, Wissen-
schaft und Kulturverwaltung, · 

J. VAN D AM. 
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Artikel 1. 
De artikelen 173 en 188 der Hoogeronder

wijswet worden als volgt gewijzigd en aan
gevuld: 

I. 
(1) In artikel 173 worden de woorden 

,,of van een bewijs" vervangen door de woor
den ,,en van een bewijs". 

(2) Aan artikel 173 wordt een tweede lid 
toegevoegd, luidende als volgt: 

,,Na over!eg met den senaat der universi
teit of hoogeschool, waaraan de bijzondere 
leerstoel gevestigd is, kan van het vereischte 
den doctoralen graad te bezitten door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming vrijstelling worden ver!eend." 

II. 
(1) In artikel 188 worden de woorden .,of 

van een bewijs" v ervangen door de woorden 
,,en van een bewijs". 

(2) Aan artikel 188 wordt een tweede lid 
toegevoegd, luidende als volgt: 

,,Na overleg met den senaat der betrok
ken universiteit kan van het vereischte den 
doctoralen graad te bezitten door den Secre
taris-Generaal van het Departement van Op
voeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming vrijstelling worden verleend." 

Artikel 2 . 

Artikel 55 der Wet van 15 December 1917 
(Staatsblad No. 700) tot regeling van het 
Hooger Landbouw Onderwijs, laatstelijk ge
wijzigd bij Besluit van 4 December 1940 
(Staatscourant No. 246) betreffende de gel
den, verschuldigd wegens het bijwonen der 
lessen aan de Landbouwhoogeschool te Wa
geningen, wordt als volgt gewijzigd en aan
gevuld: 

I. 
D e woorden ,.of van een bewijs" worden 

vervangen door de woorden ,,en van een be
wijs". 

II. 
Er wordt een tweede lid aan toegevoegd, 

luidende als volgt: 

,,Na over!eg met den senaat kan van het 
vereischte den doctoralen graad te bezitten 
door den Secretaris-Generaal van het D e
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming v rijstelling worden ver
leend." 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, II Maart 1942. 

De S.-G. van het Dep. van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming, 

J. VAN D AM. 



N °. 30. 

z8. Marz z942. VERORDNUNG der Ge
neralsekretare in den Ministerien fiir 
Finanzen, des Innern, flir Handel, Ge
werbe und Schiffahrt und flir Landwirt
schaft und Fischerei iiber die Abgeltung 
der Besatzungschaden (Besatzungscha
denverordnung). (Verordnungsblatt, 
Stlick 7.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/ ,940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
flir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet : 

ABSCHNITT I. 

Al/gemeine Bestimmungen. 

§ I. 

(1) Schaden, die <lurch die Besetzung 
der Niederlande entstanden sind (Besatzung
schaden) und deren Tragung dem einzelnen 
aus volkswirtschaftlichen Erwagungen oder 
aus Grunden der Billigkeit nicht zugemutet 
werden kann, werden nach dieser Verord
nung und den zn ihrer Durchfiihrung erge
henden Vorschriften abgegolten. 

(2) Als Besatzungschaden im Sinne die
ser Verordnung gelten nur Vermogenschaden 
(Sach- und sonstige Vermogenschaden unter 
Ausschluss von P ersonenschaden), die nie
derlandischen natlirlichen oder juristischen 
Personen oder niederlandischen Untertanen 
innerhalb der Grenzen der Niederlande nach 
dem 28. Mai 1940 erwachsen sind oder noch 
erwachsen 

1) durch Unfalle, die <lurch Angehorige 
der deutschen Wehrmacht oder ihres Gefol
ges oder durch Sachen, die Zwecken der 
deutschen Wehrmacht dienen, verursacht 
worden sind; 

2) infolge ·oder gelegentlich der Inan
spruchnahme oder Benutzung von Gegen
standen <lurch die deutsche Wehrmacht oder 
infolge sonstiger Einzelanordnungen oder 
Handlungen von Angehorigen der deutschen 
Wehrmacht oder ihres Gefolges. 

(3) Der deutschen Wehrmacht sind flir 
die Anwendung dieser Verordnung die Waf
fen-SS und die deutsche Polizei gleichge
stellt. 

(4) Besteht Zweifel, ob eine juristische 
Person als niederlandische juristische Person 
zu gelten hat, so ist die Entscheidung des 
Generalsekretars im Ministerium fiir Finan
zen massgebend. 

§ 2. 

(1) Die Feststellung des im Einzelfall 
entstandenen Schadens und die Zuerkennung 
der Beitrage und Entschadigungen erfolgt 
<lurch den Generalsekretiir im Ministerium 
flir Finanzen oder <lurch die von ihm be
stimmten Stellen. 

(2) Die Abgeltung ist ausgeschlossen, 
soweit 

1) der Schaden <lurch Verschulden des 
Geschadigten mitverursacht oder vergrossert 
worden ist; 
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z8 Maart z942. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Financien, van Binnenlandsche Za
ken, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Landbouw en Visscherij 
betreffende de afwikkeling van bezet
tingschaden (Besluit op de bezetting
schaden). (Verordeningenblad, Afleve
ring 7.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
,940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van deQ R ij ks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepa/ingen. 

Artikel 1. 

(1) Schaden, welke door de bezetting 
van Nederland zijn ontstaan (bezetting
schaden) en welke in het belang der volks
huishouding of billijkheidshalve niet t en las
te van den benadeelde kunnen worden gela
ten, worden overeenkomstig dit besluit en de 
op grond daarvan uit te vaardigen voor
schriften afgewikkeld. 

(2) Onder bezettingschaden in den zin 
van dit besluit worden verstaan vermogens
schaden (schade aan goederen en andere 
vermogensschaden, met uitsluiting van lijf
schaden), welke Nederlandsche natuurlijke 
of rechtspersonen dan wel Nederlandsche 
onderdanen binnen de Nederlandsche gren
zen na 28 M ei 1940 geleden hebben of nag 
lijden en we!: 

1) als gevolg van ongevallen, veroorzaakt 
door leden van de D uitsche Weermacht of 
haar overig personeel, dan we! door voor
werpen, waarvan de Duitsche Weermacht 
zich bedient; 

2) als gevolg van of bij het in gebruik 
nemen of gebruiken van goederen door de 
Duitsche Weermacht of als gevolg van an
dere bijzondere beschikkingen of handelin
gen van leden van de Duitsche Weermacht 
of haar overig personeel. 

(3) Met de Duitsche Weermacht worden 
voor de toepassing van dit besluit de ,,Waf
fen-SS" en de Duitsche politie gelijkgesteld. 

(4) In geval van twijfel of een rechts
persoon een Nederlandsch rechtspersoon is, 
is het oordeel van den Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Financien beslis
send. 

Artikel 2. 

(1) De vaststelling van de in elk afzon
derlijk geval geleden schade en de toeken
ning der bijdragen en vergoedingen geschiedt 
door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien of door de door 
hem aangewezen instanties. 

(2) D e schade komt niet voor afwikke
ling in aanmerking voor zoover: 

1) de schade mede door de schuld of na
latigheid van den benadeelde is veroorzaakt 
of vergroot; 
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2) der Geschadigte fiir den Schaden in 
anderer Weise Ersatz erlangt hat, erlangen 
kann oder in schuldhafter Weise zu erlangen 
verabsaumt hat; 

3) der Schaden in anderer Weise ausge
glichen ist; 

4) der Schaden angesichts der finanziel
len Verhaltnisse des Betroffenen als so ge
ringfiigig anzusehen ist, dass ihm zugemutet 
werden kann, den Schaden selbst zu tragen. 

§ 3. 
· Ein Anspruch auf Zuerkennung eines Bei

trags oder einer Entschadigung oder deren 
Zahlbarstellung kann gegeniiber dem Staat 
nicht auf dem Rechtswege geltend gemacht 
werden. 

ABSCHNITT II . 
Sachschaden. 

§ 4· 
(1) Besatzungschaden , die an bewegli

chen oder unbeweglichen Sachen entstehen 
(Sachschaden), werden, soweit die Kriegs
sachschadenverordnung (Nr. 221/r940) oder 
die Verordnung iiber Wiederaufbaubeitrage 
an offentlichrechtliche Korperschaften (Nr. 
·18/r941) nicht cnmittelbar Anwendung fin
den oder tatsachlich angewendet warden 
sind, in sinngemasser Anwendung dieser Ver
ordnungen und ihrer Durchfiihrungsvor
schriften abgegolten. 

(2) Die Vorschriften der §§ II bis 17 
der Kriegssachschadenverordnung sind je
doch nur anzuwenden, soweit sie der Gene
ralsekretar im ·Ministerium fiir Finanzen auf 
Einzelfalle oder Gruppen van Fallen fiir an
wendbar erklart. 

(3) Die Abgeltung kann abweichend van 
der Kriegssachschadenverordnung auch auf 
solche bewegliche Sachen erstreckt werden, 
die weder zu einem Betrieb gehoren oder der 
Ausiibung eines Berufs dienen noch Schiffe 
oder Hausrat darstellen, wenn es der Billig
keit entspricht. 

(4) Der Lauf der im § rn der Verord
nung iiber Wiederaufbaubeitrage an offent
lichrechtliche Korperschaften bezeichneten 
Frist beginnt fiir die Anwendung dieser Vor
schrift auf Besatzungschaden frlihestens mit 
dem Tage des Inkrafttretens dieser Verord
nung. 

§ 5. 
(1) Abweichend vom § 4 konnen Besat

zungschaden an unbeweglichen Sachen auch 
in der Weise abgegolten werden, dass eine 
vom Generalsekretar im Ministerium fiir Fi
nanzen dazu bestimmte Korperschaft die be
treffende Sache entweder auf Grund glit
licher Vereinbarung oder im Wege der An
forderung gemass der Allgemeinen Anforde
rungsverordnung IQ40 (Nr. no) vom Eigen
tiimer zu Eigentum iibernimmt. Der Ent
schadigung im Falle der Beschadigung wird 
der Stand zugrundegelegt, den die iiber
nommene Sache unmittelbar vor ihrer Be
schadigung gehabt hat. 

95 

2) de benadeelde op andere wijze ver
goeding voor de schade verkreeg, kan ver
krijgen of door zijn schuld niet heeft ver
kregen; 

3) de schade op andere wijze is goedge
maakt; 

4) van den benadeelde op grand van de 
geringe beteekenis van de schade en gelet 
op zijn financieele omstandigheden gevergd 
kan worden, dat hij de schade zelf draagt. 

Artikel 3. 
Ter zake van de toekenning eener bijdrage 

of vergoeding en van de betaalbaarstelling 
daarvan warden rechtsvorderingen tegen den 
Staat niet toegelaten. 

HOOFDSTUK II. 

Schade aan goedereri. 

Artikel 4. 
(1) Bezettingschaden aan roerende of 

onroerende goederen (schade aan goederen) 
worden, voor zoover het Besluit op de ma
terieele oorlogsschade (No. 221 /r940) of het 
Besluit bijdragen wederopbouw publiekrech
telijke lichamen (No. 18/1941) niet onmid
dellijk van toepassing zijn of niet feitelijk 
toegepast zijn, afgewikkeld met overeenkom
stige toepassing van deze besluiten en hun 
uitvoeringsvoorschriften. 

(2) D e voorschriften der artikelen 11 tot 
en met 17 van het Besluit op de materieele 
oorlogsschaden vinden evenwel slechts toe
passing voor zoover de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien deze 
ten aanzien van afzonderlijke gevallen of 
groepen van gevallen van toepassing ver
klaart. 

(3) . In afwijking van het Besluit op de 
materieele oorlogsschaden komen oak voor 
afwikkeling in aanmerking schaden aan die 
roerende goederen, welke noch tot een be
drijf behooren of voor de uitoefening van 
een beroep dienen, noch schepen of huisraad 
zijn, indien de billijkheid zulks vergt. 

(4) De t ermijn, bedoeld in artikel ro van 
het Besluit bijdragen wederopbouw publiek
rechtelijke lichamen, vangt op zijn vroegst, 
voor wat betreft de toepassing van dit voor
schrift op bezettingschaden, aan op den dag 
van het in werking treden van dit besluit. 

Artikel 5. 
(1) In afwijking van artikel 4 kunnen 

bezettingschaden aan onroerende goederen 
oak aldus warden afgewikkeld, dat een daar
toe door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien aangewezen 
lichaam · de desbetreffende goederen hetzij 
door eigendomsoverdracht, hetzij door vor
dering in eigendom op grand van het Alge
meen Vorderingsbesluit 1940 (No. no) 
van den eigenaar overneemt. Aan de scha
devergoeding wordt in geval van beschadi
ging van het goed ten grondslag gelegd de 
staat, waarin het goed onmiddellijk voor de 
beschadiging verkeerde. 



(2) Die Zahlung der im Absatz r be
zeichneten Entschii.digung kann aufgescho 
ben werden. Dasselbe gilt fiir die Gegen
leistung, die zu entrichten ist, falls zur Ab
geltung von Besatzungschii.den benachbarte 
unbeschii.digte unbewegliche Sachen von 
einer dazu bestimmten Korperschaft im 
Wege gi.itlicher Vereinbarung tibemommen 
oder zu Eigentum angefordert werden. 

(3) Die Entrichtung der Gegenleistung 
kann nach von dem Generalsekretiir im Mi
nisterium flir Finanzen festzusetzenden 
Richtlinien durch Uebertragung oder Zuwei
sung von Gegenstii.nden erfolgen. 

(4) Die im Absatz 3 bezeichneten Richt
linien enthalten auch Vorschriften Uber die 
Art und den Zeitpunkt der Entschii.digung in 
Geld oder <lurch Ueberlassung anderer Sa
chen sowie Uber eine Zinsvergi.itung bis zum 
Zeitpunkt der Auszahlung der Entschii.di
gung. 

ABSCHNITT Ill. 

Sonstige Vermogenschaden. 

§ 6. 
Auf Besatzungschii.den, die keine Sach

schii.den sind, finden die Vorschriften der 
§§ 7 bis 9 Anwendung. 

§ 7. 
Ftir den Entgang von Einktinften aus be

weglichen und unbeweglichen Sachen, die 
<lurch die deutsche Wehrmacht in Anspruch 
genommen oder benutzt worden oder <lurch 
sonstige Einzelanordnungen oder Handlun
gen im Sinne des § r, Absatz 2, Ziffer 2, be
troffen sind, wird angemessene Entschii.di
gung gewii.hrt. 

§ 8. 
(r) Sind dem Geschii.digten <lurch dau

emde oder vorilbergehende Inanspruch
nahme oder Benutzu~g durch die deutsche 
Wehrmacht oder durch sonstige Einzelan
ordnungen oder Handlungen im Sinne des 
§ r, Absatz 2, Ziffer 2, bewegliche oder un
bewegliche Sachen oder Rii.umlichkeiten 
ganz oder teilweise entzogen, die der Aus
tibung seines Gewerbes oder Berufes oder 
sonst dem Erwerb seines Lebensunterhalts 
dienen, und ist er hierdurch daran behindert, 
die Mittel flir seinen Lebensunterhalt zu 
erwerben, so wird ihm flir den entstehenden 
Ausfall angemessene Entschii.digung ge
wii.hrt. 

(2) Die Entschii.digung besteht in der 
Ueberlassung anderer dafUr geeigneter Sa
chen oder Rii.ume oder der dazu erforder
lichen M ittel und - solange dies nicht mog
lich oder tunlich erscheint und soweit dem 
Geschii.digten billigerweise nicht zugemutet 
werden kann, die Mittel flir seinen Lebens
unterhalt ganz oder teilweise in anderer 
Weise zu erwerben - in Geldzahlungen bis 
zur H ohe des angemessenen Lebensunter
halts. Hierbei ·sind auch die festen Unkosten 
des Gewerbes fJder B erufes zu berUcksichti
gen. Als Teil des Lebensunterhalts gilt auch 
die Benutzung beweglicher und unbeweg
licher Gegenstii.nde zu Wohnzwecken. Auf 
die Zahlungen kann der Wert dessen ange-
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(2) De betaling v:an de in lid I bedoelde 
schadevergoeding kan worden uitgesteld. 
Hetzelfde geldt voor de tegenprestatie, welke 
verschuldigd is in geval ter afwikkeling van 
bezettingschaden in de nabijheid gelegen on
beschadigde onroerende goederen door een 
daartoe aangewezen lichaam door eigen
domsoverdracht of door vordering in eigen
dom worden overgenomen. 

(3) De betaling van de verschuldigde 
tegenprestatie kan volgens door den Secre
taris-Generaal van het Departement van Fi
nancien te stellen regelen plaats vinden door 
overdracht of toewijzing van goederen. 

(4) De in het vorige lid bedoelde rege
len bevatten mede voorschriften omtrent de 
wijze en het tijdstip van betaling in geld of 
in goederen, alsmede omtrent een vergoeding 
van rente zoolang de betaling niet heeft 
plaats gevonden. 

HOOFDSTUK III. 

Andere vermogerisschaden. 

Artikel 6. 
Op bezettingschaden, welke geen schaden 

aan goederen zijn, zijn de voorschriften der 
artikelen 7 tot en met 9 van toepassing. 

Artikel 7. 
· Voor het gemis van opbrengsten van roe

rende en onroerende goederen, welke door de 
Duitsche W termacht in gebruik zijn geno
men of zijn; gebruikt, of als onmiddellijk ge
volg van andere bijzondere beschikkingen of 
handelingen, als bedoeld in artikel r, lid 2, 

onder 2, wordt een passende vergoeding toe
gekend. 

Artikel 8. 
(r) Zijn den benadeelde door het blij

vend of tijdelijk in gebruik nemen of gebrui
ken door de D uitsche W eermacht dan we! 
door andere beschikkingen of handelingen, 
als bedoeld in a rtikel r, lid 2, onder 2, roe
rende of onroerende goederen of gedeelten 
daarvan geheel of gedeeltelijk onttrokken, 
welke voor de uitoefening van zijn bedrijf of 
beroep dan wel op andere wijze voor zijn 
levensonderhoud dienen, en wordt hij daar
door verhinderd de middelen voor zijn le
vensonderhoud te verwerven, dan wordt hem 
een passende vergoeding toegekend. 

(2) De vergoeding bestaat uit het ter 
beschikking stellen van andere daartoe ge
schikte goederen of localiteiten dan we! van 
de daartoe noodzakelijke middelen en - in 
zooverre dit niet doenlijk of mogelijk lijkt 
en van den benadeelde billijkerwijze niet 
kan worden gevergd, dat hij de middelen 
voor zijn levensonderhoud geheel of gedeel
telijk op andere wijze verwerft - uit gelde
lijke uitkeeringen tot een passend bedrag 
voor levensonderhoud. Hierbij dient tevens 
rekening te worden gehouden met de op het 
bedrijf of beroep rustende vaste lasten. Als 
dee! van het levensonderhoud geldt ook het 
gebruik van roerende en onroerende goede
ren voor woningdoeleinden. Met de uitkee-
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rechnet werclc::n, was der Geschiidigte ,<lurch 
anderweitigen Einsatz seiner- ·A~b~itskraft 
erwirbt oder ohne triftigen Grund zu erwer
ben unterlasst. Die Gewahrung von Geld
zahlungen zum Lebensunterhalt kann von 
Bedingungen abhangig gemacht werden. 

§ g. 

Fiir unvermeidliche Aufwendungen, die 
<lurch Inanspruchnahme oder Benutzung von 
Gegenstanden durch die deutsche Wehr
macht oder durch sonstige Einzelanordnun
gen oder Handlungen im Sinne des § 1, Ab
satz 2, Ziffer 2, bedingt sind und die <lurch 
die von der Wehrmacht etwa gewahrte Ver
giitung nicht als mitabgegolten angesehen 
werden konnen, wird angemessene Entscha
digung gewahrt. 

§ IO. 

Besatzungschaden, die keine Sac;hschaden 
sind und die auch nicht unter die §§ 8 und 
9 fallen, konnen auf Anordnung des Gene
ra)sekretars im Ministerium ftir Finanzen 
und nach seinen Weisungen abgegolten wer
den, wenn die_s zur Vermeidung von Harten 
erforderlich erscheint. Das Nahere-bestimmt 
der Generalsekretar im Ministerium ftir Fi
nanzen im Einzelfall oder durch Richtli~ien 
fiir Gruppen von Fallen. 

§ II. 

(1) Oeffentlichrechtliche und solche 
K orperschaften, die nach § 1, Absatz 4, Zif
fer 2, der Kriegssachscha denverordnung den 
offentlichrechtlichen gleichgestellt worden 
sind, sind von der Entschadigung nach § 8 
grundsatzlich ausgeschlossen. 

(2) Auf andere Korperschaften sind die 
Vorschriften des § 8 nur anzuwenden, we nn 
das Unternehmen oder der von diesen Kor
perschaften ausgeiibte Betrieb nach Auffas
sung des Generalsekretars im Ministerium 
fiir Finanzen erhaltungswiirdig ist und an
derenfalls zum Erliegen kommen wiirde oder 
dem iiberwiegenden Tei) der an diesem Un
ternehmen oder an diesem Betrieb beteilig
ten natiirlichen P ersonen die Mittel ftir 
ihren L ebensunterhalt entzogen werden 
wiirden. 

§ 12. 

(1) Wenn sich aus Tatsachen , die bei 
der Festsetzung des Schadens unberiicksich
tigt geblieben sind, herausstelt, dass eine 
Entschadigung ganz oder teilweise zu Un
recht zuerkannt worden ist , so finden die 
Vorschriften d es§ 19 der Kriegssachschaden
verordnung sinngemass Anwendung. 

( 2) Wenn ein Beteiligter oder ein Drit
ter mit Wissen des B eteiligten vorsatzlich 
unrichtige Angaben oder Auskiinfte gegeben 
hat, um eine zu hohe Entschadigung zu er
langen oder um die Ausza hlung einer Ent
schadigung zu erwirken , kann die gerecht
fe rtigt e Entschadigung bis zu so vom Hun
d er t gesenk t werden. 
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ringen kan de waarde van hetgeen de bena
deelde door het op andere wijze ter beschik
king stellen van zijn werkkracht verdient of 
zonder geldige reden nalaat te verdienen, 
worden verrekend. De toekenning van gelde
lijke uitkeeringen voor levensonderhoud kan 
van vooiwaarden afhankelijk warden ge
steld. -

Artikel 9 . 

Voor onvermijdelijke uitgaven als onmid
dellijk gevolg van het in gebruik nemen of 
gebruiken van goederen door de Duitsche 
Weermacht of van andere bijzondere be
schikkingen of handelingen, als bedoeld in 
artikel 1, lid 2 , onder 2, en die door de van
wege de Weermacht toegekende v ergoeding 
niet als afgewikkeld kunnen worden be
schouwd, wordt een passende vergoeding toe
gekend. 

Artikel 10. 

Bezettingschaden , niet schaden aan goe
deren zijnde en evenmin vallende onder de 
artikelen 8 en 9, kunnen door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Fi
nancien en overeenkomstig zijn aanwijzin
gen voor afwikkeling in aanmerking warden 
gebracht, indien zulks ter vermijding van on~ 
billijkheden noodzakelijk voorkomt. Verder 
beslist de Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien in elk afzonderlijk 
geval of door het stellen van regelen voor 
groepen van gevallen. 

Artikel II. 

(1) Publiekrechtelijke lichamen en daar
mede volgens artikel 1, lid 4, onder 2, van 
het Besluit op de materieele oorlogsschaden 
gelijkgestelde lichamen, zijn in beginsel van 
schadevergoeding volgens artikel 8 uitge-
.sloten. • · 

(2) Op andcre lichamen zijn de bepa
lingen van artikel 8 slechts dan van toepas
sing, indien de ondeme•ming. of het bedrijf, 
hetwelk door die lichamen wordt uitgeoe
fend, naar het oordeel v an den Secretaris
G eneraal van het Departem ent van Finan
cien behouden dient te blijven en anders tot 
ondergang zou zijn gedoemd of aan het over
groote deel der van die orn;lerneming of van 
dat bedrij f afhankelijke natuurlijke personen 
de middelen voor hun levensonderhoud ont
trokken zouden warden. 

Artikel 12 • . 

(1) Indien uit feiten , waarmede bij de 
vaststellingen der schade geen rekening was 
gehouden, blijkt, dat een vergoeding geheel 
of gedeeltelijk ten onrechte is toegekend, 
zijn de v oorschriften van artikel 19 van het 
Besluit op de m aterieele oorlogsschaden van 
overeenkomst ige tocpassing. 

(2) Indien een belanghebbende of der
den met medeweten van den belanghebbende 
opzettelijk onjuiste opgaven of inlichtingen 
hebben verstrekt om een te hooge vergoe
ding te verkrijgen of om een vergoeding uit
betaald te krijgen, kan het bedrag van de 
hem toekomende vergoeding warden v ermin
derd met ten hoogste so t en honderd. 

7 
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ABSCHNITT IV. 

Schlussbestimmungen. 

§ x3. 
(x) Der Generalsekretar im Ministerium 

fi.ir Finanzen erlasst die zur Durchfi.ihrung 
dieser Verordnung erforderlichen Vorschrif
ten; er trifft insbesondere nahere Bestim
mungen i.iber die Auszahlung der Vergi.itun
gen sowie i.iber die Gewahrung zinsfreier 
Vorschi.isse. 

(2) Er kann fiir einzelne Fa.lie oder fiir 
Gruppen von Fallen bestimmen, dass die 
Abgeltung in Natur zu geschehen hat. 

(3) In besonderen Fallen kann er Ab
weichungen von den Vorschriften der §§ I 

bis n anordnen. 

§ 14. 
(1) Alie Schriftsti.icke, die in Durch

fi.ihrung dieser Verordnung ausgefertigt wer
den, sind von der Stempel- und Registratur
steuer sowie von Gebi.ihren befreit. 

(2) Die Amtshandlungen bei den Grund
buch- und Schiffsbuchamtem zur Durch
fi.ihrung dieser Verordnung erfolgen gebi.ih
renfrei. 

(3) Fur die Tatigkeit der Notare, die 
sich auf das Eigentum oder dingliche Rechte 
an Grundsti.icken im Zusammenhang mit der 
Durchfiihrung dieser Verordnung bezieht, 
werden notigenfalls von den Generalsek£e
taren in den Ministerien fur Finanzen und 
fiir Justiz Sondersatze festgesetzt, die bei den 
zu berechnenden Honoraren nicht i.iberschrit
ten werden di.irfen. 

§ 15. 
( 'I ) Diese Verordnung tritt am Tage 

ihrer Verki.indung in Kraft. 
(2) Sie wird a ls ,,B esatzungschadenver

ordnung" zitiert. 
Den Haag·, am 18. Marz 1942. 

Der G.-S. im Mi;. fiir Finanzen (mit der 
Wahrnehmung der Geschafte beaui
tragt) , 

M. M . ROST VAN T ONNINGEN. 

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

Der G.-S. im Min. iiir H andel, 
Gewerbe und Schifiah,t, 

H. M. HIRSCHFELD. 

Der G.-S . im Min . liir Landwirtschait 
und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

2 0. Marz 1942. VERORDNUNG des Ge
neralsekretiirs im Ministerium fi.ir Land
wirtschaft und Fischerei zur Durchfi.ih
rung des Zuteilungsgesetzes 1939 (Zu
teilung von Apfelsinen). (Verordnungs
blatt, Sti.ick 7.) 

Auf Grund des Artikels 4 des ·zutei-
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HOOFDSTUK IV. 

Slotbepalingen. 

Artikel x3. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Financien vaardigt deter uit
voering van dit besluit noodzakelijke voor
-schriften uit; hij stelt in het bijzonder na
dere regelen betreffende de uitbetaling der 
vergoedingen, alsmede betreffende het ver
strekken van rentelooze voorschotten. 

(2) Hij kan voor afzonderlijke gevallen 
of voor groepen van gevallen bepalen, dat de 
afwikkeling in natura moet geschieden. 

(3) In bijzondere gevallen kan hij bepa
len, dat van de voorschriften der artikelen 
1 tot en met 11 wordt afgeweken. 

Artikel 14. 
(1) Alie stukken, opgemaakt ter uitvoe

ring van dit besluit, zijn vrij van zegel, van 
het recht van registratie en van leges. 

(2) Voor de verrichtingen aan de bewa
ringen van de hypotheken, het kadaster en de 
scheepsbewijzen, noodig voor de uitvoering 
van dit besluit, worden geen kosten in reke
ning gebracht. 

(3) Voor de werkza:amheden van nota
rissen ·betreffende eigenaommen-en zakelijke 
rechten op onroerende goederen in verband 
met de uitvoering van dit besluit worden zoo 
noodig door de Secretarissen-Generaal v.an 
de Departementen van Justitie en van h -
nancien bijzondere tarieven vastgesteld. 
welke bij de voor bedoelde werkzaamheden 
in rekening te brengen honoraria niet mogen 
worden overschreden . 

Artikel x5. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als ,,Besluit 

op de bezettingschaden". 

's-Gravenhage, 18 Maart 1942. 

De waarnemend S .-G. van het Dep. 
van Financien, 

M . M. R OST VAN TONNINGEN. 

De S.-G. van het Dep. van Binnen
landsche Zaken, 

K . J . FREDERIKS. 

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

H. M . HIRSCHFELD. 

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

H. M. HIRSCHFELD. 

20 Maart 1942. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Handel, Nijverheid en S ch eep
vaart ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van sinaasappelen). (Ver
ordeningenblad, Aflevering 7.) 

lngevolge Artikel 4 van de Distributiewet 
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lungsgesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und 
gemass den §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des Reichskommissars fi.ir die besetz
ten niederlandischen Gebiete wird verord
net: 

§ I. 

Apfelsinen sind Zuteilungswaren im Sinne 
des Artikels 4 des Zuteilungsgesetzes 1939. 

§ 2. 

Die zur Durchfi.ihrung des § 1 erforder
lichen Vorschriften werden vom Generalse
kretar im Ministerium fi.ir Landwirtschaft 
und Fischerei erlassen. 

§ 3-
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kUndung in Kraft. 
Den Haag, am 20. Marz 1942. 

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

H . M . HIRSCHFELD. 

14. Marz 1942. VERORDNUNG der Ge
neralsekretare in den Ministerien fi.ir 
Soziale Angelegenheiten und fi.ir Justiz 
Uber die Einstellung und Beschaftigung 
von Arbeitnehmern. ( Verordnungsblatt, 
StUck 7.) 

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

§ I. 

(1) D ie Leiter privater und offentlicher 
Betriebeltind Verwaltungen sowie diejenigen, 
die einen freien Beruf ausUben, bedUrfen der 
Genehmigung, bevor sie Arbeitnehmer (Ar
beiter und Angestellte) unter 40 Jahren ein
stellen oder beschaftigen. 

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 
finden keine Anwendung, wenn es sich um 
Arbeitnehmer handelt, die 

1) <lurch ein Bezirksarbeitsamt zugewie
sen worden sind oder 

2) in der Landwirtschaft, im Bergbau, 
in der See- und Binnenschiffahrt, in der See
und Binnenfischerei , in der Hauswirtschaft 
oder auf dem Gebiete der Gesundheitspflege 
eingestellt oder beschaftigt werden sollen. 

§ 2. 

(1) D er Antrag auf Genehmigung ge
mass § 1 ist in zweifacher Ausfertigung an 
den Leiter des fi.ir den Beschaftigungsort zu
standigen Bezirksarbeitsamtes zu richten. 

(2) Der Antrag ist hinreichend zu be
grUnden. Er muss Angaben Uber Anzahl und 
Art der Arbeitnehmer enthalten, die einge
stellt oder beschaftigt werden sollen. 
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1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald : 

Artikel r. 

Sinaasappelen worden aangewezen als 
distributiegoederen in den zin van artikel 4 
der Distributiewct 1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastge
steld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 20 Maart 1942. 

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

H. M . HIRSCHFELD . 

14 Maart 1942. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de D epartemen
ten van Sociale Zaken en van ·Justitie 
betreffende de aanstelling en tewerk
stelling van werknemers. (Verordenin
genblad, Aflevering 7.) 

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

Artikel r. 

(1) De hoofden van particuliere en open
bare bedrijven en besturen, alsmede degenen, 
die een vrij beroep uitoefenen, behoeven 
toestemming alvorens zij werknemers be
neden den leeftijd van 40 jaren aanstellen of 
te werk stellen. 

(2) Het bepaalde bij het eerste lid vindt 
geen toepassing, indien het werknemers be
treft, die 

1) door een gewestelijk arbeidsbureau 
zijn toegewezen of 

2) in den landbouw, den mijnbouw, de 
zee- en binnenscheepvaart, de zee- en bin
nenvisscherij, de huishouding of op het ge
bied der gezondheidszorg zullen worden aan
gesteld of te werk gesteld. 

Artikel 2. 

(1) Het verzoek om toestemming, als 
bedoeld in artikel 1, moet in tweevoud aan 
den !eider van het voor de plaats der werk
zaamheden bevoegde gewestelijk arbeids
bureau worden gericht. 

(2) Het verzoek dient met redenen te 
zijn omkleed. Het dient gegevens te bevat
ten betreffende het aantal en de categorie 
der werknemers, die zullen worden aange
steld of te werk gesteld. 
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(3) Die Entscheidung des Bezirksarbeits
amtes ergeht schriftlich und ist endgtiltig. 

§ 3. 
(1) Wer 
1) die im § 1, Absatz 1, bezeichneten 

Handlungen ohne Genehmigung vomimmt 
oder 

2) den nach § 2 zu stellenden Antrag ver
spatet, unvollstandig oder unrichtig erstattet, 

wird mit Haft his zu drei Monaten und mit 
Geldstrafe bis zu dreitausend Gulden oder 
mit einer dieser Strafen bestraft. 

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

(3) Handlungen gemass Absatz 1 sind 
Uebertretungen. 

(4) Mit der Fahndung nach einer nach 
Absatz 1 strafbaren Handlung sind ausser 
denim Artikel 141 der Strafprozessordnung 
bezeichneten Personen auch die Organe des 
Staatsarbeitsamtes betraut. 

(5) Fiir Verfahren wegen Uebertretungen 
im Sinne des Absatzes 1 sind die durch die 
Verordnung Nr. 71 /1941 Uber die gericht
liche Behandlung van Wirtschaftsstrafsachen 
eingesetzten Wirtschaftsrichter in erster In
stanz ausschliesslich zustlindig. 

§ 4. 

Die zur Durchfilhrung dieser Verordnung 
erforderlichen Vorschriften erlasst der Gene
ralsekretar im Ministerium fiir Soziale An
gelegenheiten. 

§ 5. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kiindung in Kraft. 
Den Haag, am 14. Marz 1942. 

Der G.-S. im Min. /iir Soziale Ange
legenheiten ( mit der Wahrnehmung 
der Geschafte beauitragt), 

VERWEY. 

Der G .-S. im Min. /iir ]ustiz, 
SCHRIEKE. 

28. Marz I 942. SIEBENTE VERORD 
NUNG des Reichskommissars fiir die 
besetzten niederlandischen Gebiete, wo
durch die Verordnung Nr. 51/,940 Uber 
die Einfiihrung van Wehrmachtbezug
scheinen und Wehrmachtmarken filr den 
Ankauf von zwangsbewirtschafteten 
oder gesperrten L ebens- und Futtermit
teln abgeandert und erganzt wird. (Ver
ordnungsblatt, Stiick 8.) 

(3) Op het ,verzoek wordt schriftelijk en 
in hoogste ressort beschikt. 

Artikel 3. 
(1) Hij die 
1) de in het eerste lid van artikel 1 be

doelde handelingen zonder toestemming ver
richt; 

2) het overeenkomstig artikel 2 in te 
dienen verzoek niet tijdig, onvolledig of on
juist indient, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoog
ste drie maanden en met geldboete van ten 
hoogste drie duiLend gulde n of met een dezer 
straffen. 

(2) Wordt een bij het eerste lid strafbaar 
gestelde handeling begaan in het kader van 
het bedrijf van een rechtspersoon, dan wordt 
de strafvervolging ingesteld en de straf uit
gesproken tegen hem. die de opdracht tot de 
strafbare handeling heeft gegeven of die de 
feitelijke leiding had bij het verboden han
delen of nalaten. 

(1) Handelingen, als bedoeld in het eer
ste lid, zijn overtredingen. 

(4) Met de opsporing van een in het 
eerste lid strafbaar gestelde handeling zijn, 
behalve de in artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering aangegeven personen, 
mede de organen van het Rijksarbeidsbureau 
belast. 

(5) Tot de kennisneming van overtre
dingen in den zin van het eerste lid zijn in 
eerste instantie bij uitsluiting de door het 
Besluit No. 71 /1941 met betrekking tot de 
berechting van strafzaken, rakende het eco
nomische leven, ingestelde economische rech
ters bevoegd. 

Artikel 4. -
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Sociale Zaken vaardigt de ter uit
voering van <lit besluit noodzakelijke voor
schriften uit. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 14 Maart 1942 . 

De waarnemend S.-G. van het Dep. 
van Sociale Zaken, 

VERWEY. 

De S .-G. van het Dep. van ]ustitie, 
SCHRIEKE. 

N °. 33. 

28 Maart I942 . ZEVENDE VERORDE 
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, hou
dende wijziging en aanvulling der Ver
ordening No. 51 /1940 betreffende het 
invoeren van distributiekaarten en dis
tributiebons voor de Duitsche weer
macht voor den aankoop van !evens- en 
voedermiddelen, die antler de distribu
tie vallen of waarvan het verbruik in 
het algemeen verboden is . (Verordenin
genblad, Aflevering 8.) 
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Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fi.ih
rers i.iber Ausi.ibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom ,8. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) v erordne ich: 

§ I. 

Die Verordnung Nr. 5, /1940 i.iber die Ein_ 
flihrung von Wehrmachtbezugscheinen und 
Wehrmachtmark-,n fur den Ankauf · von 
zwangsbewirtschafteten oder gesperrten Le
bens- und Futtermitteln in de r Fassung der 
Verordnung Nr. 126/i941 wird wie fo lgt ab
geandert und erganzt : 

I. 
Ihr Titel lautet : 
,,Verordnung des Reichskommissars fi.ir 

die besetzten niederlandischen Gebiete i.ioer 
die Einfi.ihrung von Wehrmachtbezugschei
nen , Wehrmachtmarken_ und Wehrmachtle
bensmittelkarten fi.ir den Ankauf von 
zwangsbewirtschafteten oder gesperrten Le
bens- und Futtermitteln. " 

II. 
Im § I, Absatz I und 2, und im § 4 wer

den die Worte ,,Wehrmachtbezugscheine 
und -Wehrmachtmarken" <lurch die Worte 
,,Wehrmachtbezugscheine, Wehrmachtmar
ken und Wehrmachtlebensmittelkarten" er
setzt . 

III. 
Hinter § 3 wird folgender § 3a eingeschal

tet: 
,,§ 3a. 

(,) Die Vorschriften des § 3, Satz 1 und 
2, gelten auch fi.ir die Wehrmachtlebensmit
telkarten; ihre einzelnen Abschnitte sind aus
ser in Verbindung mit der ordnungsmassig 
gestempelten Stammkarte ungi.iltig. 

(2) Die Wehrmachtlebensmittelkarten 
sind gri.in mit schwarzem Aufdruck. Wortlaut 
und Druckanordnung ergibt sich a us der An
lage." 

IV. 
§ 5 erhalt folgenden Wortlaut : 

,,§ 5-
Die Annahme 
r) ordnungsmassig ausgestellter und ab

gegebener Wehrmachtbezugscheine, 
2) unbeschadigter . .oder nicht wesentlich 

beschadigter Wehrmachtmarken oder Wehr
machtlebensmi ttelkartena bschnitte 
darf ohne zwingenden Grund nicht abge
lehnt werden." 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ki.indung in Kraft. 

D en Haag, am 28. Marz 1942. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederliindischen Gebiete, 

S E YSS-INQUART. 

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

Artikel 1. 

D e Verordening No. 51 /i 940 b etreffende 
het invoeren van distributiekaarten en dis
tributiebons voor de Duitsche weermacht 
voor den aankoop van !evens- en voedermid
delen, die onder de distributie vallen of waar
van het verbruik in het algemeen verboden 
is, zooals deze laatstelijk is gewijzigd bij de 
Verordening No. 126/i941, wordt als volgt 
gewijzigd en aangevuld: 

I. 
De titel wordt gelezen als volgt: 
,,Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche .. gebied be
treffende het invoeren van distributiekaar
ten, distributiebons en levensmiddelenkaar
ten voor de Duitsche weermacht voor den 
aankoop van !evens- en voedermiddelen, die 
onder de distributie vallen of waarvan het 
verbruik in het a lgemeen verboden is." 

II. 
In artikel 1, eerste en tweede lid, en in 

artikel 4 worden de woorden: ,,militaire dis
tributiekaarten en distributiebons" vervan
gen door de woorden: ,,militaire distributie
kaarten, distributiebons en levensmiddelen
kaarten". 

III. 
Na artikel 3 wordt het volgende a rtikel 3a 

ingevoegd: 
,,Artikel 3a. 

( 1) De voorschriften van artikel 3, eerste 
en tweede zinsnede, zijn ook van toepassing 
op de militaire levensmiddelenkaarten; af
zonderlijke bons hiervan zijn slechts geldig 
onder gelijktijdige overlegging van een regel
matig afgestempelde stamkaart. 

(2) D e militaire levensmiddelenkaarten 
zijn groen met zwarten opdruk, als in de bij
lage is aangegeven." 

IV. 
Artikel 5 wordt gelezen als volgt : 

,.Artikel 5. 
Het aannemen van 
1) regelmatig uitgereikte en afgegeven 

mi Ii ta ire distributiekaarten; 
2) onbeschadigde of niet ernstig bescha

digde militaire distributiebons of bons van 
levensmiddelenkaarten 
mag zonder dringende reden niet geweigerd 
worden." 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 28 Maart 1942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche p_ebied, 

SEYSS- INQUART. 



102 1942 

Anlage. Bijlage . 

.... .... .... .... .... ... .... '.l!il"' -.. ~ ... ... --.. .. - ... ... --.... ..... ... , ..... ,. ... ''9"' .... ... ..... -~•S . ... . ... ... ... --- ... ... ... ... ... . - "" .... , .... ..... •.. . .... ..... ..... .... ... .. •~ .. t .... ... ... - - - ... .. - ... 
X IHU&I. LEBENSMITTELXARTE . - ... ~d ~~~I-~.~-~~ ◄~ ~~, •" -.... DEUTICBBII WIUMACRT Uf DElf 

... ... 11.l;& ~ -~ ... ,,.. ..... -· WJEDBIJJ.NDl)f - ■IH,IA• C'IIII NA('; ■ t HS;l,rJAk 
so &. ,...,dUR.,.o..oT offyur<t1 - 1:11,o--v...-- .. __,.,,,. ........ 

DEUTSCHEN WEHJMACHT Ill DE• 
NJEDEJtLANDEN 

,. .. .. ~--.. 
•nJt.ll< IJC:" 1',u;111 ,!I.AflAI 

(•IUlllll' WOl.':IT" C:1111.1.f~< 

..... - . ·:.t. ::;. •t;.;i -
,.,..,_ ff'flr. ,! Pit, , ~,, ,.._ '•• tlr- uet 

~-..... - ... v-...--• --- ... ~ J: .. -~ J:• 
,i.c'1"r. f•&c:1=.,':!;..~~ ,,, ...,_ 

.,.__ 'W" Wtt Ull 
...,__,,_.,._,..._,.., • ..,....,.-c!'!L, u!!lr •"' ,-er. u ... ~ 

"f"' "Ill "" ¥"• ..., ... •;w~:r 'lif 'lfH • "J H .. :la 

"'~~•111-~~l4...s~t&411~~""~ 

'J,t OS -~ .. , ·.111tof -\!)Of •,,;Jor 0,ljjl Of 'Jiid 11)0~ ~~, '"'ll)<>S lil)cJ 

~ - ~ - - ~ -- -- -
~•' ~~ ~ ~ .~ ~d ~tl ·- ~d ~M ~U 9~ - ... ~ - ~ ~ - ~ ~ - ~ 
•~<,J ' .IIIJOI "IQ :tl ',lfiOS •~o! "'lltd •;ijlol •1Qo$ •.11t<>S ~"f 'Jo,i)<>J: 

~ ~ --~ - - ~ - ~ - ~ 

-,. .,.,,. 
s•flr. 

LEBENSM1TTELKARTE 5 (LCVENSMIDDQJ:lro~'T) 

DEUTSCHEN WEBRMACHT IN DEN 

NIEDERLAlfDEK 

111un,AU'C:N N JIIC I!\' ITa•r••· ~ 

1•1n•cu: woao, onu.11n1 

tll,II~------· ......... -_all......,. __ 

Wn fw~ twlH ,~ 
.aoflt. a.fir .... , ... 

,.~ 
;J ...... 

.,_ ., .. 

..... ..... 
,._ 
H.,_., .... ""~ •tflr, 

'"' ..... 

··-., ... 
·-.... 
. , 
""· -.. .. --•i('lr: 

~l!!a:wf'lllla~"
, .. .,_ •~ fir. 1of!(. u,fll. 104111.. 

1'.•1tt"-'"""4'-91N" 
101',f, lO@lr. ;.ofk, uet, 1•fll; 

...... .... 

'.ljjtOI ..,. .... -
3 ~ 

X ,-A,QI ,._, --""' 

28. Marz z942 . ZWEITE VERORDNUNG 
des Reichskommissars fiir die besetzten 
niederliindischen Gebiete, wodurch die 
Verordnung Nr. 2n/1941 i.iber die Nie
derliindische Kulturkammer ergiinzt 
wird. (Verordnungsblatt, Sti.ick . 8.) 

28 Maart 1942. TWEEDE VERORDE
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, hou
dende aanvulling der Verordening No. 
211 /1941 betreffende de Nederlandsche 
Kultuurkamer . (Verordeningenblad, Af
levering 8). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fi.ih
rers i.iber Ausi.ibung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S . 778) verordne ich : 

§ I. 

Die Verordnung Nr. 211/r 941 i.iber die 
Niederliindische Kulturkammer in der Fas
sung der Verordnung Nr. 28/1942 wird wie 
folgt ergiinzt: 

Op grond van § 5 van bet D ecreet van den 
Fi.ihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 M ei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 

Verordening No. 2n/r941 betreffende de 
Nederlandsche Kultuurkamer, zooals deze is 
aangevuld bij de Verordening No. 28/1942, 
wordt als volgt aangevuld: 
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I. 
Dern § 4 wird als Absatz 3 fol_gende Be

stimmung angefiigt: 
,,(3) Als Uebermittlung von Kulturgut 

im Sinne des Absatzes 1 ist auch die Ertei
lung von Unterricht in ki.instlerischen Fa
chern anzusehen, soweit dieser Unterricht 
nicht an offentlichen oder solchen privaten 
Unterrichts- und Erziehungsanstalten er
folgt, die der Aufsicht des Generalsekretars 
im .1'4in,isterium fiir Erzi.ehung, Wissenschaft 
und Kulturverwaltung unterstehen ." 

II. 
D ern § 6 wird als Absatz 3 folgende Be

stimmung angeftigt: 
,,(3) Eine Mitwirkung im Sinne des § 3 

liegt nicht vor, wenn die Tatigkeit in den 
Zustandigkeitsbereich des Ministeriums fiir 
Erziehung, Wissenschaft und Kulturverwal
tung fiillt; § 4, Absatz 3, bleibt unberi.ihrt." 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ki.indung in Kraft. 

D en Haag, am :>.8. Marz 1942 . 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS- INQUART. 

28. Marz ,942. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fi.ir die besetzten niederliin
dischen Gebiete, wodurch die Arbeits
dienstverordnung abgeandert wird.(Ver
ordnungsblatt, Sti.ick 8.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fi.ih
rers i.iber Ausi.ibung der Regierungsbefug
nisse in •den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBJ. I S. 778) verordne ich : 

§ l. 

In den §§ 4, Absatz 3, und 13, Absatz 1, 
der Arbei tsdienstverordnung (Nr. 97/1941) 
werden die Worte ,, , gegebenenfalls im Ein
vernehmen mit dem Generalsekretar des 
sachlich in Betracht kommenden Ministe
riums," gestrichen . 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ki.indung in Kraft. 

D en Haag, a m 28. Marz 1942. 

Der Reichskommissar liir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

S EYSS-INQUART. 

I. 
Aan artikel 4 wordt het volgende derde lid 

toegevoegd: 
.,(3) Als waarneembaarmaking van kul

tuurgoed in den zin van het eerste lid wordt 
ook beschouwd het geven van onderwijs in 
vakken op het gebied der kunst, voor zoover 
dit onderwijs niet plaats vindt aan openbare 
of aan die bijzondere onderwijs- en opvoe
dingsinrichtingen , welke onder toezicht staan 
van den Secretaris-Generaal van het D epar
tement van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming." 

II. 
Aan artikel 6 wordt het volgende derde 

lid toegevoegd : 
,,(3) Medewerken in den zin van artikel 

3 heeft niet plaats, wanneer de werkzaam
heid valt binnen het gebied, waarop de Se
cretaris- Generaal van het D epartement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher- .· 
ming be\roegd is. Het bepaalde bij artikel 4, 
derde lid, blijft onverminderd van kracht." 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 28 Maart 1942. 

De Rijkscommissaris voor het hezette 
Nederlandsche Rebied, 

S EYSS- INQUART. 

N °. 35. 

28 Maart z942. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende wijziging 
der Arbeidsdienstverordening. (Veror
deningenblad, Aflevering 8). 

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

Artikel 1. 

In de artikelen 4, lid 3 , en 13, lid 1, der 
Arbeidsdienstverordening (No. 97/1941) ver
vallen de woorden: ,, , zoo noodig in overeen
stemming met den Secretaris-Generaal van 
het desbetre ffende Departement,". 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 28 Maart 1942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS- INQUART. 
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N°. 36. 

20. Marz 1942. VERORDNUNG der Gene
ralsekretare in den Ministerien fiir Land
wirtschaft und Fischerei und fiir Han
del, Gewerbe und Schiffahrt ilber die 
Errichtung und die Befugnisse des 
Spitzenverbandes der Genossenschaften 
auf dem Gebiet der Ernahrungswirt
schaft. (Verordnungsblatt, Stuck 8.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/ 1940 und gemiiss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
fiir die besetzten niederlandische Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

Im Sinne dieser Verordnung ist 
,.Generalsekretar" der Generalsekretar im 

Ministerium fiir Landwirtschaft und Fische
rei; 

,,Spitzenverband " der im § 2 erwahnte 
N iederlandische Genossenschaftsrat; 

,,Genossenschaften " fol gende Kiirperschaf
ten, soweit die Mehrzahl ihrer Mitglieder als 
Erzeuger in der Landwirtschaft im Sinne des 
§ 1 der Verordnung iiber die Organisation 
der Ernahrungswirtschaft 1941 (Nr. 69) tatig 
sind , mit Ausnahme de r Versicherungsunter
nehmungen und der Vereinigungen der Hand
ler und Handwerker: 

1) Genossenschaften im Sinne des Ge
setzes iiber die Genossenschaften 1925 
(Staatsblatt Nr. 204). 

2) Vereine, die als rechtsfahige Kiirper
schaften errichtet und auf Grund des Ge
setzes vom 22. April 1855 (Staatsblatt Nr. 32) 
in der Fassung des Gesetzes vom 13. Mai 
1939 (Staatsblatt Nr. 200) anerkannt sind 
und die Fiirderung der wirtschaftlichen Be
lange ihrer Mitglieder im Sinne des § 1 des 
Gesetzes iiber die Genossenschaften 1925 
bezwecken, 

3) sonstige rechtsfahige Kiirperschaften , 
die nach Ansicht des Spitzenverbandes in 
ihrem Zweck, ihrem Aufbau und ihrei: Tatig
keit mit Genossenschaften iibereiilstimmen; 

,.Zentralorganisation" eine Kiirperschaft 
ohne Riicksicht auf ihre Rechtsform, die 
eine Gruppe oder mehrere Gruppen von Ge
nossenschaften, mit gleichartigem Zweck 
umfasst und vom Spitzenverband als Zen
tralorganisation anerkannt ist . 

§ 2 . 

(1) Zur Wahrung der gemeinsamen Be
lange der Genossenschaften und Zentralor
ganisationen wird der Niederlandische Ge
nossenschaftsrat errichtet. 

(2) Der Nie.derliindische Genossenschafts
rat besitzt Rechtspersiinlichkeit . 

§ 3 . 
( 1) Der Spitzenverband fiihrt die allge

meine Aufsicht iiber die Genossenschaften 
und Zentralorganisationen. 

(2) Bei einer Genossenschaft oder Zen
tralorganisation, die als Kreditunternehmen 

20 Maart 1942. BESLUIT van de Secre-
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Landbouw en Visscherij en van 
Handel , Nijverheid en Scheepvaart be
treffende de instelling en de bevoegd
heden van een toporganisatie voor coii
peratieve vereenigingen op het gebied 
der voedselvoorziening. (Verordeningen
blad, Aflevering 8.) 

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

Artikel r. 
Dit besluit verstaat onder: 

-,,secretaris-Generaal" : den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw en 
Visscherij; 

,,toporganisatie" : den Nederlandschen 
Coiiperatieven Raad, bedoeld in artikel 2; 

,.coiiperatieve vereenigingen" : de volgende 
lichamen , voor zoover het meerendeel hunner 
leden als voortbrengers van producten van 
den landbouw in den zin van artikel 1 van 
het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 
1941 werkzaam zijn , met uitzondering van 
verzekeringsondernemingen, alsmede van ver
eenigingen van handelaren en ambachts
lieden : 

1) coiiperatieve vereenigingen in den zin 
van de Wet op de Coiiperatieve Vereenigin
gen 1925, 

2) vereenigmgen, welke als zedelijk 
lichaam zijn geconstitueerd en erkend vol
gens de W et van 22 Ap ril 1855 tot regeling 
en beperking van het recht van vereeniging 
en vergadering (Staatsblad N°. 32), zooals 
deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 
13 Mei 1939 (Staatsblad N°. 200). en ten doe! 
hebben de stoffelijke belangen harer leden te 
bevorderen in den zin van artikel 1 van de 
Wet op de Coiiperatieve Vereenigingen 1925, 

3) andere rechtspersoonlijkheid bezitten
de lichamen, welke naar het oordeel van de 
toporganisatie in hun opzet en werkzaam
heden met coiip eratieve vereenigingen over
eenstemmen ; 

,.centrale organisat ie" : een organisatie -
ongeacht haar rechtsvorm -, welke een of 
meer groepen van coiiperatieve vereenigingen 
met een gelijksoortig doe! omvat en welke 
door de toporganisatie is erkend. 

Artikel 2 . 

(1) Ingesteld wordt de Nederlandsche 
Coiiperatieve Raad, welke tot taak heeft de 
behartiging der gemeenschappelijke belangen 
van de coiiperatieve vereenigingen en van de 
centrale organisaties. 

' (2) De Nederlandsche Coiiperatieve Raad 
is rechtspersoon. 

Artikel 3 . 
(r) De toporganisatie oefent het algemeen 

toezicht uit op de coiiperatieve vereenigingen 
en de centrale organisaties. 

(2) Ten aanzien van een coiiperatieve ver
eeniging of centrale organisatie, welke als 
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tatig ist, bleiben die auf Grund der Verord
nung Nr. 225/1941 iiber das Bank- und Kre
ditwezen auszuiibenden Befugnisse unbe
riihrt, Der Generalsekretar fur besondere 
wirtschaftliche Aufgaben kann sich bei Aus
iibung dieser Befugnisse des Spitzenverban
des bedienen und ihm insoweit Weisungen 
erteilen. • 

§ 4. 
(1) G~nossenschaften und Zentralorga

n.i~ationen.sind verpflichtet, sich dem Spitzen-
verband anzuschliessen . · · · ' · 

(2) Genossenschaften und Zentralorga
nisationen sind verpflichtet , die Bestim
mungen der Satzting des Spitzenverbandes 
zu beachten . 

§ 5. 
(1) Der Spitzenverband kann eine Ge

nossenschaft auflosen, 
1) wenn sie sich nicht innerhalb von vier 

Monaten nach dem Inkrafttreten dieser Ver
ordnung oder, sofern sie erst nach dem In
krafttreten dieser Verordnung Rechtsper
sonlichkeit erhalten hat, innerhalb von zwei 
Monaten nach diesem Zeitpunkt bei dem 
Spitzenverband zur Anschliessung angemel
det hat ; 

2) wenn sie mit Riicksicht auf die geringe 
Zahl ihrer Mitglieder ihre wirtschaftliche 
Bedeutung verloren hat; 

3) im Falle wiederholter Nichterfiillung 
der ihr gemass den §§ 7 oder 8 auferlegten 
Verpflichtungen. 

(2) Die Auflosung einer Genossenschaft , 
d ie Mitglied eines auf Grund der Verordnung 
Nr. 206/1940 iiber den Aufbau einer Selbst
verwaltungsorganisation zur Forderung der 
gewerblichen Wirtschaft errichteten oder 
anerkannten Wirtschaftsverbandes ist, be
darf der Genehmigung des Generalsekre
tars, der sie nur nach Anhorung der Genossen
schaft und im Einvernehmen mit dem G ~ne
ralsekretar im Ministerium fur Handel, Ge
werbe und Schiffahrt erteilt. 

(3) Die Auflosung einer Genossenschaft, 
die als Kreditunternehmen tatig ist, bedarf 
ebenfalls der Genehmigung des Generalse
kretars. Der Generalsekretar erteilt sie nur 
nach Anhorung der Genossenschaft und im 
Einvernehmen mit dem Generalsekretar fur 
besondere wirtschaftliche Aufgaben oder der 
von diesem bestimmten Stelle . 

(4) Soweit die Auflosung einer Genehmi
gung nicht bedarf, kann die Genossenschaft 
bei dem Generalsekretar fnnerhalb von vier 
Wochen, nachdem ihr der Spitzenverband 
den Beschluss iiber die Auflosung mitgeteilt 
hat , Beschwerde einlegen. Die Beschwerde 
hat aufschiebende Wirkung. 

§ 6. 
(1) Die Abwicklung des Vermogens einer 

aufgelosten Genossenschaft erfolgt unter 
Aufsicht , des Spitzenverbandes durch einen 
voq diesem ernannten -Abwickler. Die Ar
tikel 117 4 und 1176 des Biirgerlichen Ge-

credietonderneming werkzaam is, blijven de 
op grond van het Besluit N°. 225/1941 be
treffende het bank- en credietwezen uit te 
oefenen bevoegdheden onaangetast. De Se
cretaris-Generaal voor Bijzondere Ecqno
mische Zaken kan bij de uitoefening dezer 
bevoegdheden gebruik maken van de top
organisatie en deze in zooverre aanwijzingen 
geven . 

Artikel 4. 
(1) Cooperatieve vereenigingen en cen

trale organisaties zijn verplicht zich aan te 
sluiten bij de toporganisatie. 

(2) Cooperatieve vereenigingen en cen
trale organisaties ziji;i. verplicht tot naleving 
der statuten van de toporganisatie. 

Artikel 5. 
(1) De toporganisatie is bevoegd een 

cooperatieve vereeniging te ontbinden: 
1) indien zij zich niet binnen vier maan

den na het in werking treden van dit besluit 
bij de toporganisatie voor aansluiting heeft 
aangemeld of, voor zoover zij eerst na het 
in werking treden van dit besluit rechtsper
soonlijkheid heeft verkregen, indien zij zich 
niet binnen twee maanden na het verkrijgen 
der rechtspersoonlijkheid bij de toporgani
satie voor aansluiting heeft aangemeld; 

2) indien zij in verband met het geringe 
aantal harer leden haar economische betee
kenis heeft verloren; 

3) in geval van herhaalde niet-nakoming 
van de haar bij of krachtens de artikelen 7 
of 8 opgelegde verplichtingen. 

(2) Voor de ontbinding van een coope
ratieve vereeniging, welke lid is van een or
ganisatie, ingesteld of erkend op grond van 
het Besluit N°. 206/ 1940 betreffende den op
bouw van een zelfstandige organisatie ter 
ontwikkeling van het bedrij fsleven, is de 
toestemming van den Secretaris-Generaal 
vereischt. De Secretaris-Generaal verleent 
deze toestemming niet, dan na de betrokken 
cooperatieve vereeniging te hebben gehoord 
en iri overeenstemming met den Secretaris
Generaal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart. 

(3) Voor de ontbinding van een coopera
tieve vereeniging, welke werkzaam is als 
credietinstelling, is eveneens de toestemming 
van den Secretaris-Generaal vereischt. De 
Secretaris-Generaal verleent deze toestem
ming niet , dan na de betrokken cooperatieve 
vereeniging te hebben gehoord en in over
eenstemming met den Secretaris-Generaal 
voor Bijzondere Economische Zaken of met 
een door'"Cl.ezen aangewezen instantie. 

(4) Voor zoover voor de ontbinding geen 
toesteinming van den Secretaris-Generaal is 
vereischt, kan de cooperatieve vereeniging 
binnen vier weken na de mededeeling van 
het besluit tot ontbinding door de toporga
nisatie in hooger be~oep komen bij den Secre
taris-Generaal. Door het beroep wordt de 
ontbinding geschorst. 

Artikel 6. 
(1) De verevening der zaken eener ont

bonden cooperatieve vereeniging geschiedt, 
onder toezicht van de toporganisatie, door 
een door deze te ben.oemen curator; de ar
i k~ !en 1174 en n76 van het Burgerlijk 
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setzbuches (Burgerlijk Wetboek) finden ent
sprechende Anwendung. 

(2) Wenn der Abwickler das Vermiigen 
der Genossenschaft versilbert und ihre Glau
biger befriedigt hat , wird ein etwaiger 
1.tberschuss an diejenigen, die bei der Auf
liisung Mitglieder der Genossenschaft sind 
oder an deren Rechtsnachfolger entsprechend 
ihren Anteilen ausgezahlt, es sei denn, dass 
die Satzung der Genossenschaft fiir ~en Fall 
ihrer Abwicklung etwas anderes bestimmt. 

§ 7. 
Die allgemeine Aufsicht iiber die Genossen

schaften gibt dem Spitzenverband das Recht 

1) zur Priifung der Buchfiihrung und 
Finanzgebarung; soweit eine Zentralorga
nisation bereits iiber eine Einrichtung zur 
Priifung der Buchfiihrung und Finanzge
barung verfiigt, kann ihr die Priifung der bei 
ihr angeschlossenen Genossenschaften iiber
tragen werden; 

2) zum Erlass von Richtlinien und zur 
Durchfiihrung von Massnahmen, um Hand
Jungen von Genossenschaften , die ihrem ge
nossenschaftlichen Charakter oder dem ge
nossenschaftlichen Ansehen im allgemeinen 
schaden , zu verhindern; 

3) einer Genossenschaft die Verpflichtung 
aufzuerlegen, innerhalb einer von ihm fest
zusetzenden Frist einer von ihm bestimmten 
Zentralorganisation als Mitglied beizutreten. 

§ 8. 
(1) Die Genossenschaften haben den 

ihnen gemass § 7 auferlegten Verpflichtungen 
nachzukommen und clem Spitzenverband und 
der Zentralorganisation, der sie. angehiiren, 
jede geforderte Auskunft zu erteilen. 

(2) Falls eine Genossenschaft diesen Ver
pflichtungen nicht oder nicht ordnungsge
mass nachkommt, kann der Spitzenverband 
die Genossenschaft mit einer Ordnungsstrafe 
bis zu fiinftausend Gulden bestrafen . Der 
Spitzenverband hat das Recht , auf Kosten 
einer Genossenschaft und unter Beriicksich
tigung der Satzung eine allgemeine Mit
gliederversammlung einzuberufen, um die 
Mitglieder von den auferlegten Verpflich
tungen in Kenntnis zu sej;zen . 

§ 9. 

(1) Die allgemeine Aufsicht des Spitzen
verbandes iiber die Zentralurganisationen 
wird gemass § 7 ausgeiibt mit der Massgabe, 
das der Spitzenverband die Priifung der 
Buchfiihrung · und Finanzgebarung <lurch 
eine andere Stelle anordnen oder zulassen 
kann. 

(2) Die Zentralorganisationen sind ver
pflichtet , die von dem Spitzenverband zu 
diesem Zweck erteilten Anweisungen zu be
folgen . 

§ IO. 

(1) Erfiillt eine Zentralorganisation nach 
Ansicht des Spitzenverbandes ihre Aufgaben 

Wetboek zijn van overeenkomstige toepas
sing. 

(2) Nadat door den benoemden curator 
de roerende en onroerende goederen der 
coiiperatieve vereeniging zijn verkocht en de 
schulden betaald zijn, wordt bet batig slot, 
zoo er een is, aan hen, die op bet oogenblik 
der ontbinding leden der coiiperatieve ver
eeniging zijn, of aan bun rechthebbenden, 
elk voor bet aandeel, hetwelk zij in de coiipe
ratieve vereeniging hebben, uitgekeerd, tenzij 
de statuten der coiiperatieve .vere,eniging ter 
zake van haar liquidatie anders mochten 
bepalen. 

Artikel 7. 
Het algemeen toezicht op de coiiperatieve 

vereenigingen geeft aan de toporganisatie de 
bevoegdheid : 

1) tot bet uitoefenen van controle op de 
boekhouding en op bet financieel beleid ; 
voor zoover een centrale organisatie reeds 
heeft beschikt over een orgaan tot controle 
op de boekhouding en op bet financieel be
leid, kan deze worden belast met de controle 
op de bij haar als lid aangesloten coiipera
tieve vereenigingen; 

2) tot bet geven van richtlijnen en bet 
treffen van maatregelen, ten einde hande
lingen van coiiperatieve vereenigingen tegen 
te gaan, welke bet coiiperatieve karakter van 
deze vereenigingen of bet coiiperatieve aan
zien in bet algemeen schaden; 

3) tot bet aan een coiiperatieve vereeni
ging opleggen van de verplichting binnen een 
door de toporganisatie vast te stellen, termijn 
als lid toe te treden tot een door deze aan 
te wijzen «;entrale .organisatie. 

Artikel 8. 
(1) De coiiperatieve vereenigingen zijn 

gehouden de haar op grond van artikel 7 
opgelegde verplichtingen na te komen en aan 
de toporganisatie en aan de centrale orga
nisatie, waartoe zij behooren, alle gevraagde 
inlichtingen te verstrekken. 

(2) lndien een coiiperatieve vereeniging 
aan deze verplichtingen niet of niet behoor
lijk voldoet, is de toporganisatie bevoegd de 
coiiperatieve vereeniging een boete op te 
leggen van ten hoogste vijf duizend gulden. 
De toporgartisatie is bevoegd op kosten van 
de coiiperatieve vereeniging en met inacht
neming van de statutaire voorschriften een 
algemeene ledenvergadering b ijeen te roepen, 
ten einde de leden van de opgelegde ver
plichtiqgen in kennis te stellen. 

Artikel 9. 
(1) Het algemeen toezicht op de centrale 

organisaties door de toporganisatie wordt 
uitgeoefend overeenkomstig bet bepaalde in 
artikel 7, met dien verstande, dat de con
trole op de boekhouding en op bet financieel 
beleid kan worden uitgeoefend door een door 
of met toestemming van de toporganisatie 
aangewezen instantie. 

(2) De centrale organisaties zijn verplicht 
de hiertoe door de toporganisatie te geven 
aanwijzingen op te volgen. 

Artikel 10. 

(1) lndien· een centrale organisatie naar 
bet oordeel van de toporganisatie haar taak, 
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gemass § 7, Ziff er 1, nicht oder nicht ord
nungsgemass, so kann der Spitzenverband 
ihr die nach § 7 iibertragenen Befugnisse 
entziehen. 

(2) Befolgt eine Zentralorganisation die 
vom Spitzenverband gemass § 9 erteilten 
Anweisungen nicht, so kann der General
sekretar die Zentralorganisation mit einer 
Ordnungsstrafe bis zu zehntausend Gulden 
bestrafen. 

§ l I. 

(1) Die allgemeine Aufsicht iiber den 
Spitzenverband fiihrt der Generalsekretar. 

(2) Der Prasident des Spitzenverbandes 
wird vom Generalsekretar auf Vorschlag des 
Bauernfiihrers und nach Fiihlungnahme mit 
ihm ernannt und abberufen. Au£ die gleiche 
Weise kann auch ein Stellvertreter des Prasi
denten ernannt und abberufen werden. Der 
Prasident vertritt den Spitzenverband ge
richtlich und aussergerichtlich . 

(3) Der Generalsekretar erlasst die Sat
zung des Spitzenverbandes. 

(4) Sie Satzung muss Bestimmungen iiber 
die Art und Weise, in der die Beitrage der 
angeschlossenen Genossenschaften und Zen
tralorganisationen festgestellt werden, ent
halten . 

§ 12 . 

Streitigkeiten iiber die Durchfiihrung 
dieser Verordn,ung zwischen einer Zentral
organisation und dem Spitzenverband wer
den endgiiltig vom Generalsekretar ent
schieden. 

§ 13. 
Der Verein ,, Nationale Coiiperatieve 

Raad " , genehmigt <lurch Kiiniglichen Be
schluss vom 25. April 1925, Nr. 36, wird 
aufgeliist. § 6 findet entsprechende Anwen
dung. 

§ 14. 
Der Generalsekretar kann weitere Vor

schriften zur Durchfiihrung dieser Verord
nung erlassen. 

§ 15. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kiindung in Kraft . 
Den Haag, am 20. Marz 1942. 

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

H. M. HIRSCHFELD . 

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

H. M . HIRSCHFELD . 

2 4. Marz 1942. VERORDNUNG der Ge
neralsekretare in den Ministerien fur 
Justiz, fUr Finanzen und fiir Handel, 
G ewerbe und Schiffahrt iiber die R e
ge!ung der bestehenden Vertrage der 
durch Kriegsgewaltschaden Betroffenen. 
(Verordnungsblatt , Stiick 8.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr, 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver-

bedoeld in artikel 7 , onder I , niet of niet be
hoorlijk uitoefent , is de toporgaf)isatie ge
rechtigd haar de haar krachtens genoemd 
artikel verleende bevoegdheden te ontnemen. 

(2) Indien een centrale organisatie de 
haar door de toporganisatie op grond van 
artikel 9 gegeven aanwijzingen niet opvolgt , 
kan de Secretaris-Generaal aan die centrale 
organisatie een boete van ten hoogste tien 
duizend gulden opleggen . 

Artikel II. 

(r) Het algemeen toezicht op de topor
ganisatie wordt uitgeoefend door den Secre
taris-Generaal. 

(2) De voorzitter van de toporganisatie 
wordt benoemd · en ontslagen door den Secre
taris-Generaal, op voordracht van den 
Boerenleider en na overleg met dezen. Op 
dezelfde wijze kan benoeming en ontslag van 
<liens plaatsvervanger geschieden. De voor
zitter vertegenwoordigt de toporganisatie 
zoowel in als buiten rechte . 

(3) De Secretaris-Generaal stelt de sta
tuten van de toporganisatie vast. 

(4) De statuten moeten voorschriften be
vatten omtrent de wijze, waarop de bijdragen 
van de aangesloten coiiperatieve vereenigin
gen en centrale organisaties worden vastge
steld. 

Artikel 12. 

Geschillen ten aanzien van de uitvoering 
van dit besluit, ontstaan tusschen een cen
trale organisatie en de toporganisatie, worden 
in hoogste instantie beslecht door den Secre
taris-Generaal. 

Artikel 13 . 
De vereeniging Nationale Coiiperatieve 

Raad, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 
van 25 April 1935, N°. 36, is ontbonden. 
Artikel 6 is hierop van overeenkomstige toe
passing. 

Artikel 14. 
De Secretaris-Generaal kan nadere voor

schriften geven voor de u itvoering van dit 
besluit. 

Artikel 15. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 20 Maart 1942. 

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

H. M. HIRSCHFELD. 

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

H. M. ciiIRSCHFELD. 

N °. 37. 

24 Maart 1942. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de D epartementen 
van Justitie, van Financicn en van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
houdende voorzieningen in zake oude 
overeenkomsten van door oorlogsmolest 
getroffenen (Verordeningenblad, Afle
vering 8.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 3 
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ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
fi.ir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet : 

§ I. 

Im Sinne dieser Verordnung ist 

,,Generalsekretar" der Generalsekretar 
im Ministerium fi.ir Finanzen; 

,,Beitragsberechtigter", wer fiir einen Bei
trag zu einem Schaden an Sachen, die zu 
seinem Betriebe gehoren oder der Ausi.ibung 
seines. Berufs dienen, nach der Kriegssach 
schadenverordnung (Nr. 221/1940) in Be
tracht kommt oder einen solchen Beitrag er
halten hat; 

,,bestehender Vertrag" 
1) ein Vertrag, den der Beitragsberech

tigte vor dem 15. Mai 1940 geschlossen hat; 

2) ein Vertrag, der infolge Schulderneue
rung an die Stelle eines Vertrages getreten 
ist, den der Beitragsberechtigte vor dem 15. 
Mai 1940 geschbssen hat, es sei denn, dass 
die Schulderneuerung von dem im § 3, Ab
satz 2, der Verordnung Nr. II7/1940 i.iber 
Kriegsgewaltschadenkredite fi.ir Betriebe ge
nannten Kommissar oder von dem nach § 3 
zustandigen Vorsitzenden der Industrie- und 
Handelskammer genehmigt worden ist. 

§ 2. 

(1) Der Beitragsberechtigte kann der 
Industrie- und Handelskammer anzeigen, 
dass er eine Sonderregelung seiner bestehen
den Vertrage verlangt ; die Anzeige bedarf 
der Zustimmung des Generalsekretars. 

(2) D er Generalsekretar erteilt die Zu
stimmung, wenn er dies mit Ri.icksicht auf 
die Interessen des Beitragsberechtigten fi.ir 
erwi.inscht und er es ausserdem fi.ir wahr
scheinlich halt, dass der Beitragsberechtigte 
in absehbarer Zeit wieder in der Lage sein 
wird, seine falligen Schulden zu begleichen 
oder mit seinen Glaubigern einen Ausgleich 
zu treffen. 

(3) Ist der Beitragsberechtigte Inhaber 
eines im Handelsregister eingetragenen Ge
schafts ( zaak), so ist die Anzeige an alle In
dustrie- und Handelskammern zu richten, in 
deren Register sich Eintragungen i.iber die
ses Geschaft befinden; die Anzeige wird ins 
Handelsregister eingetr.agen. 

(4) In alien anderen Fallen erfolgt die 
Anzeige an die Industrie- und Handelskam
mer, in deren Bezirk der Beitragsberechtig
te seinen Wohnsitz oder Sitz hat; die An
zeige wird in ein von der Industrie- und 
Handelskammer zu fi.ihrendes Verzeichnis 
eingetragen, das fi.ir jedermann in der Ge
schaftsstelle des Handelsregisters kostenfrei 
zur Einsichtnahme aufliegt. 

§ 3. 
(1) Von der Eintragung der Anzeige an 

gelten die §§ 7 bis 11 der Verordnung Nr. 
II7/1940 mit der Massgabe, dass an die 
Stelle 

der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

Voor de toepassing van dit besluit wordt 
verstaan onder: 

,,Secretaris-Generaal": de Secretaris -Ge
neraal van het Departement van Financien ; 

,,rechthebbende op een bijdrage" : hij die 
in aanmerking komt voor een bijdrage in 
schade aan goederen, weike tot zijn bedrijf 
behooren of het uitoefenen van zijn beroep 
dienen, volgens het Besluit op de m at erieele 
oorlogsschaden (No. 221 /1940) , dan we! zoo
danige bijdrage heeft genoten; 

,,oude overeenkomst": 
1) een overeenkomst, door den rechtheb

bende op een bijdrage v66r 15 Mei 1940 aan
gegaan; 

2) een overeenkomst, door schuldver
nieuwing in de plaats gesteld van een over
eenkomst, door den rechthebbende v66r 15 
Mei 1940 aangegaan, tenzij de schuldver
nieuwing door den in het tweede lid van ar
tikel 3 van het B esluit No. II7/1940 betref
fende oorlogsmolestcredieten voor bedrijven 
genoemden commissaris of door den voor
zitter van de Kamer van Koophandel en Fa
brieken, bevoegd volgens het bepaalde in ar
tikel 3, -is goedgekeurd. 

Artikel 2. 
(1) De rechthebbende op een bijdrage 

kan aan de Kamer van Koophandel en Fa
brieken mededeelen, dat hij een bijzondere 
voorziening in zake zijn oude overeenkom
sten_ verlangt. Deze mededeeling is aan de 
toestemming van den Secretaris-Generaal 
onderworpen. . 

(2) De Secretaris-Generaal verleent de 
toestemming, indien hij dit met het oog op 
de belangen van den rechthebbef!de ge
wenscht oordeelt en hij het tevens waar
schijnlijk acht, dat de rechthebbende binnen 
afzienbaren tijd weder in staat zal zijn zijn 
opeischbare schulden te voldoen of een re
geling met zijn schuldeischers te treffen. 

(3) Indien de rechthebbende eigenaar is 
van een in het handelsregister ingeschreven 
zaak, wordt de mededeeling gedaan aan iede
re Kamer van Koophandel en Fabrieken, bij 
welke gegevens omtrent de zaak zijn inge
schreven; de mededeeling wordt in het han
delsregister ingeschreven. 

(4) In alle andere gevallen wordt de me
dedeeling gedaan aan de Kamer van Koop
handel en Fabrieken, in welker gebied de 
rechthebbende is gevestigd; de mededeeling 
wordt ingeschreven op een door de Kamer 
aan te houden lijst, welke t en kantore van 
het handelsregister voor een iede.r kosteloos 
ter inzage ligt. 

Artikel 3. 
(1) Na de inschrijving van de mededee

ling zijn de artikelen 7 tot en met 11 van het 
Besluit No. 117/r940 van toepassing, met 
dien verstande, dat in plaats van: 
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1) des .,Kreditnehrner~" der ,,Beitrags
berechtigte"; 

2) des ,,dern Kreditgeber beigeordneten 
Kornrnissars" der .,Vorsitzende der Industrie
und Handelskarnrner" tritt. 

(2) Als die nach Absatz I rnassgebliche 
Eintragung gilt bei rnehreren Eintragungen 
die Eintragung bei derjenigen Industrie- und 
Handelskamme r, in deren Bezirk das Ge
schaft des Beitragsberechtigten seinenHaupt
si tz hat. 

(3) Als Vorsitzender d er Industrie- und 
Handelskarnrner gilt der Vorsitzende derjeni
gen Industrie- und Handelskarnrner, bei der 
die rnassgebliche Eintragung erfolgt ist. 

§ 4. 
Auf Antrag des Beitragsberechtigten kann 

rnit Genehrnigung des irn § 3, Absatz 3, be
zeichneten Vorsitzenden der Industrie- und 
Handelskarnrner die Eintragung geloscht 
werden. Auf Ersuchen des Generalsekretars 
ist sie zu loschen. 

§ 5. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage 

ihrer VerkUndung in Kraft. 
(2) Sie tritt am 1. Januar 1945 ausser 

Kraft; soweit die Eintragungen an diesern 
Tage noch nicht geloscht sind, werden sie 
von Arnts wegen geloscht. 

D en Haag, am 24. Marz 1942. 
Der G.-S. im Min. /i.ir Justiz, 

S CHRIEKE. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen (mit der 
Wahrnehmung der Geschafte beauf
tragt), 

M . M. ROST VAN T ONNINGEN. 

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

H. M. HIRSCHFELD. 

z4. April z942. VERORDNUNG des Reichs
kornrnissars flir die besetzten niederlan
dischen Gebiete, wodurch die Verord
nung Nr. 2/t941 Uber die AusUbung des 
Gnadenrechts abgeandert und erganzt 
wird. (Verordnungsblatt , Sti.ick 9.) 

Auf Grund des Erlasses des FUhrers Uber 
die AusUbung des Gnadenrechts in den be
setzten niederlandischen Gebieten vorn 20. 
Dezernber 1940 (RGBI. I S . 1644) ver
ordne ich: 

§ I. 

Die Verordnung Nr. 2/I941 Uber die Aus
Ubung des Gnadenrechts wird wie folgt ab
geandert und ergiinzt : 

I. 
Im § 1, Absatz 1, Ziffer 3, werden das 

Wort .,drei" durch das Wort ,,sechs" und das 

1) ,,credietnerner" wordt gelezen: ,,recht
hebbende op een bijdrage"; 

2) ,,aan den credietgever toegevoegde 
cornmissaris" wordt gelezen: ,,voorzitter van 
de Karner van Koophandel en Fabrieken" . 

(2) Als de volgens he t eerste lid beslis
sende inschrijving wordt in geval van rneer
dere inschrijvingen beschouwd de inschrij 
ving bij de Kamer van Koophandel en Fa
brieken, binnen welker gebied de hoofdzetel 
van de zaak van den rechthebbende is ge
vestigd. 

(3) Als voorzitter van de Karner van 
Koophandel en Fabrieken wordt beschouwd 
de voorzitter van de Karner van Koophan
del en Fabrieken, waar de beslissende in
schrijving heeft plaats gevonden. 

Artikel 4-
Op verzoek van den rechthebbende op een 

bijdrage kan, met toesternrning van den in 
het derde lid van artikel 3 bedoelden voor
zitter van de Karner van Koophandel en 
Fabrieken, de inschrijving worden doorge
haald. Op verzoek van den Secretaris-Ge
n eraal rnoet deze worden doorgehaald. 

Artikel 5. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) H et vervnlt met ingang van I Janu

ari 1945; voor zoover d e inschrijvingen op 
dien datum nog niet zijn doorgehaald, wor
den zij arnbtshalve doorgehaald. 

's-Gravenhage, 24 Maart 1942. 
De S .- G . van het Dep. van Justitie, 

SCHRIEKE. 

De wnd. S .- G . van het Dep. van 
Financien, 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

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

H. M. HIRSCHFELD. 

z4 April z942. VERORDENING van den 
Rijkscornrnissaris voor het bezette Ne 
derlandsche gebied, houdende wijziging 
en aanvulling der Verordening No. 2 

1941 betreffonde de uitoefening van het 
recht van aboliti ,:: en van gratie. (Ver
ordeningenblad, Aflevering 9.) 

Op grond van het Decreet van den FUhrer 
betreffende de uitoefening van het recht van 
abolitie en van gratie in het bezette Neder
landsche gebied van 20 December 1940 (R. 
W.B. I , biz. 1644) bepaal ik: 

Artikel 1. 

De Verordening No. 2/t941 betreffende de 
uitoefening van het recht van abolitie en van 
gratie wordt als volgt gewijzigd en aange
vuld : 

I. 
In artikel 1, lid 1, onder 3, wordt het 

woord ,,drie" vervangen door het woord 
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Wort ,,eintausend" <lurch das Wort ,,ein
tausendfiinfhundert" ersetzt. 

II. 
Dern § 2 wird folgender Satz angefiigt: 

,,Soweit der Generalsekretiir entschieden 
hat, unterliegt seine Entscheidung keinem 
Rechtsmittel seitens des Gesuchstellers; je
doch behalte ich mir vor, im Einzelfall Ent
scheidungen des Generalsekretiirs aufzuhe
ben oder abzuii.ndern." 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kiindung in Kraft. 

D en Haag, am 14. April 1942. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederliindischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

N °. 39. 

7. April 1942. VERORDNUNG des Gene
ralsekretiirs im Ministerium fiir Justiz , 
wodurch die Verordnung Nr. 71/:941 
iiber die gerichtliche Behandlung von 
Wirtschaftsstrafsachen abgeii.ndert und 
ergii.nzt wird. (Verordnungsblatt, Stiick 
9.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemii.ss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3 /1940 des Reichskommissars 
fiir die besetzten niederlii.ndischen Gebiete 
wird verordnet : 

§ I. 

Der § 3 der Verordnung Nr. 71/1941 iiber 
die gerichtliche Behandlung von Wirtschafts
strafsachen wird wie folgt abgeii.ndert und 
ergii.nzt: 

I. 
In der Ziffer 5 werden die Worte ,,Absatz 

1 , Z iffern 9 und II, der Strafprozessordnung 
entsprechende Anwendung finden" <lurch die 
Worte ,,Absii.tze 1 , Ziffern 9 und n , und 2 

der Strafprozessordnung entsprechende An
wendung finden, Artikel 398, Absatz 2, mit 
der Massgabe, dass er auch dann Anwendung 
findet , wenn nuf Einziehung bestimmter 
Ge%enstiinoe erkannt wird" ersetzt . 

II. 
(1) D er folgende Absatz 2 wird hinzuge

fiigt : 
,,(2) Der Wirtschaftsrichter tritt in den 

Sachen, fiir die er ausschliess!ich zustii.ndig 
ist, an die Stelle der Beschlusskammer 
( raadkamer) des Landgerichts." 

(2) Der bisherige Text des Paragraphen 
wird Absatz 1. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kiindung in Kraft. 

D en Haag, am 7. April 1942. 
Der G.-S. im Min. fiir justiz, 

SCHRIEKE. 

,,zes" en het woord ,,duizend" door de woor
den ,,duizend vij fhonderd" . 

II. 
Aan artikel 2 wordt de volgende volzin 

toegevoegd: 
,,lndien de Secretaris-Generaal een be

slissing genomen heeft, staan den verzoeker 
geen rechtsmiddelen tegen deze beslissing ter 
beschikking; ik behoud mij evenwel het 
recht voor in bepaalde gevallen beslissingen 
van den Secretaris-Generaal te vernietigen 
of te w;jzigen." 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 14 April 1942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

S EYSS- INQUART. 

N °. 39. 

7 April 1942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departem ent van 
Justitie, houdende wijziging en aanvul
ling van het Besluit No. 71/x941 met 
betrekking tot de berechting van straf
zaken, rakende het economisch !even. 
(Verordeningenblad, Aflevering Q.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23 / 
r940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3 /1940 van den Rijks 
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Artikel 3 van het Besluit No. 71/1941 met 
betrekking tot de berechting van strafzaken, 
rakende het economisch !even, wordt als 
volgt gewijzigd en aangevuld: 

I. 
Onder 5 worden de woorden ,,eerste lid, 

onder 9 °. en 11 ° ., van het Wetboek van 
Strafvordering overeenkomstige toepassing" 
vervangen door de woorden ,,eerste lid, on
der 9°. en n °., en tweede lid, van het W et
boek van Strafvordering overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande, dat artikel 
398, tweede lid, eveneens toepassing vindt bij 
oplegging van de straf van verbeurdverkla
ring van bepaalde voorwerpen". 

II. 
(1) H et volgende tweede lid wordt toe

gevoegd: 
,,(2) De economische rechter neemt in 

de zaken, waarin hij bij uitsluiting bevoegd 
is, de beslissingen, opgedragen aan de raad
kamer van de a rrondissements- rechtbank." 

(2) De bestaande tekst van het artikel 
wordt eerste lid. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 7 April 1942. 
De S .-G. van b.et Dep. van justitie, 

SCHRIEKE. 
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10. April 1942. VERORDNUNG des Ge 
neralsekretiirs im Ministerium des ln
nern, wodurch die Verordnung Uber das 
Feuerloschwesen abgeiindert und ergiinzt 
wird. (Verordnungsblatt, StUck 9.) 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemiiss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/t940 des R eichskommissars 
ftir die besetzten niederliindischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

Die Verordnung Uber das Feuerloschwe
sen (Nr. 57/1941) wird wie folgt abgeiindert 
und ergiinzt : 

I. 
Nach dem § 2 werden die folgenden §§ 2a 

und 2b eingeftigt: 

,,§ 2a. 

(1) D er Hauptinspekteur und die Be
zirksinspekteure des Feuerloschwesens so
wie die vom Generalsekretiir im Ministerium 
des lnnern bezeichneten Beamten der Staat
lichen Inspektion des Feuerloschwesens lron
nen jederzeit alle Orte und Riiume betreten, 
deren Betreten sie zur richtigen Erftillung 
der ihnen gestellten Aufgaben begrtindeter
weise ftir notwendig erachten. Notigenfalls 
verschaffen sie sich den Zutritt unter Zwang 
( met behulp van den sterken arm). 

(2) Ist ein solcher Ort eine Wohnung 
oder nur durch eine Wohnung erreichbar, so 
konnen sie ihn gegen den Willen des Bewoh
ners nur betreten inBegleitung einesHilfsbe
amten der Staatsanwaltschaft (hulpofficier 
van justitie) oder versehen mit einem allge
meinen oder besonderen schriftlichen Auf 
trag des G eneralstaatsanwaltes beim Ober
landesgericht oder des Staatsanwaltes oder 
mit einem besonderen schriftlichen Auftrag 
eines Hilfsbeamten d er Staatsanwaltschaft. 
Ueber dieses Betreten wird eine Nieder
schrift aufgenommen, woven demjeni_gen, 
dessen Wohnung betreten wurde, innerhalb 
von achtundvierzig Stunden ein e Abschrift 
ausgehiindigt wird. In der Niederschrift ist 
der Zeitpunkt d es Betretens und der damit 
beabsichtigte Zweck anzugeben. 

(3) Die im Absatz 1 erwahnten Beam
ten sind berechtigt, P ersonen zu bezeichnen, 
die mit ihnen die dort erwiihnten Orte be
treten konnen. Im Falle d es Absatzes 2 ist 
dies in die Niederschrift aufzunehmen. 

§ 2b. 
(1 ) D ie im § 20 , Absatz 1, erwiihnten 

Beamten und die gemiiss § 2a, Absatz 3, be
zeichneten Personen sind verpflichtet, ein 
G eheimnis zu bewahren, das ihnen im Zu
sammenhang mit dem Betreten eines Ortes 
bekanntgeworden ist, soweit diese Verschwie
genheit nicht im Widerspruch zu den Ubri
gen Bestimmungen dieser Verordnung oder 
zu einer anderen gesetzlichen Vorschrift 
steht. 

N °. 40. 

10 April 1942. BESLUIT van den Secreta 
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, houdende wijzi
ging en aanvulling van het B esluit 
Brandweerwezen. (Verordeningenblad, 
Aflevering 9) . 

Op grond van § 1 der Verordening N o. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/t940 van den 
Rij kscomrnissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het Besluit Brandweerwezen (No. 57/ 
1941) wordt als volgt gewijzigd en aange
vuld : 

I. 
Na artikel 2 worden de volgende artikelen 

2a en 2 b ingevoegd : 

,,Artikel 2a . 
( 1) De hoofdinspecteur en de districts

inspecteurs van het brandweerwezen, als
mede de door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken 
aangewezen ambtenaren van de Rijksinspec
tie van het Brandweerwezen, hebben te allen 
tijde vrijen toegang tot alle plaatsen, voor 
zoover zij het betreden daarvan voor een 
goede vervulling van hun taak redelijker
wijze noodig oordeelen. Zoo noodig verschaf
fen zij zich den toegang met behulp van den 
sterken arm. 

(2) Is een zoodanige plaats een woning 
of alleen door een woning toegankelijk, dan 
treden zij tegen den wil van den bewoner 
niet binnen dan vergezeld van een hulp 
officier van justitie, dan we! voorzien van 
een algemeenen of bijzonderen schriftelijken 
last van den procureur-generaal bij het ge
rechtshof of van den officier van justi tie, of 
van een bijzonderen schriftelijken last van 
een hulpofficier van justitie. Van dit binnen
treden maken zij proces-verbaal op, waar
van binnen tweemaal 24 uur aan dengene, 
in wiens woning is binnengetreden, een af
schrift wordt uitgereikt of toegezonden. Het 
proces-verbaal maakt mede melding van het 
tijdstip van het binnentreden en van het 
daarmede beoogde doe!. 

(3) De in het eerste lid bedoelde amb
tenaren zijn bevoegd personen aan te wijzen , 
die met hen de aldaar bedoelde plaatsen kun
nen betreden. In het gev:i.l, bedoeld in het 
tweede lid, wordt hiervan melding gemaakt 
in het proces-verbaal. 

Artikel 2b . 
(1) D e in a rtikel 2a, eerste lid, bedoelde 

ambtenaren , alsmede de in overeenstemming 
m et artikel 2a, derde lid, aangewezen perso
nen zijn verplicht een geheim te bewaren, 
hetwelk hun in verband met het betreden 
van een plaats is bekend geworden, voor 
zoover deze geheimhouding niet in strijd is 
met de overige bepalingen van dit besluit 
of met eenig ander wettelijk voorschrift. 
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(2) Wer fahr!assig ein Geheimnis, das zu 
bewahren er nach Absatz 1 verpflkhtet -'ist, 
offenbart, wird mit Gefangnis oder Haft bis 
zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
dreihundert Gulden bestraft. 

(3) Die nach Absatz 2 strafbaren Hand
Jungen sind Verbrechen ( misdrijven). 

(4) Die Tat wird nur auf Antrag des 
Verletzten verfolgt." 

II . 
Im§ 7, Absatz 2, werden die Worte ,,Dern 

nach Absatz 1 Verpflichteten" durch die 
Worte ,,Dern nach Absatz 1 Verpflichteten 
sowie demjenigen, der gemass Artikel 226 
des Gemeindegesetzes zu personlichen 
Dienstleistungen bei der Feuerwehr aufgeru
fen warden ist," ersetzt. 

III. 
D er § 12 hat zu lauten wie folgt : 

,,§ 12. 

Die Artikel 209, unter n undo, und, soweit 
es personliche Dienstleistungen bei der 
Feuerwehr betrifft, 227, Satz 2, des Ge
m eindegesetzes finden keine Anwendung." 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kUndung in Kraft. 

D en Haag, am 10. April 1942. 

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

5. Marz 1942. VERORDNUNG der Gene
ralsekretare in den Ministerien flir Er
ziehung, Wissenschaft und Kulturver
waltung, flir Landwirtschaft undFische
rei und flir Justiz Uber die Enteignung 
im Interesse der D enkmalpflege oder 
des Naturschutzes. (Verordnungsblatt, 
Stlick 9.) 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den§§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/r940 des R eichskommissars flir 
die besetzten niederlandischen Gebiete sowie· 
unter Beachtung des § 4 der Verordnung Nr. 
93/1941 Uber die Bestellung eines Bevoll
miichtigten flir die Forstwirtschaft, die Holz
versorgung und die Jagd wird verordnet: 

§ I. 

D er Titel VIII des Enteignungsgesetzes 
(Staatsblatt 1851, Nr. 125) wird abgeiindert 
und erganzt wie folgt: 

I. 
In der Ueberschrift treten an die Stelle 

der Worte ,,ter bewaring van natuurschoon, 

(2) Hij die door schuld eenig geheim, 
hetwelk hij volgens bet bepaalde bij het eer
ste lid verplicht is te bewaren, bekendmaakt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf of hech
tenis van ten hoogste drie maanden of met 
geldboete van ten hoogste driehonderd gul
den. 

(3) D e bij het tweede lid strafbaar ge
stelde handelingen zijn misdrijven. 

(4) Geen vervolging vindt plaats dan op 
klachte van dengene, tegen wien het misdrijf 
is gepleegd." 

II. 
In artikel 7, tweede lid, warden de woor

den ,,Den gene aan wien de in het vorige 
lid bedoelde verplichting is opgelegd" ver
vangen door de woorden ,,D engene, aan wien 
een verplichting, bedoeld in het vorig lid of 
in artikel 226 der gemeentewet - voor zoo
ver het betreft het doen van persoonlijke 
diensten ten behoeve van de brandweer - , 
is opgelegd" 

III. 
Artikel 12 wordt gelezen als volgt: 

,,Artikel 12. 

Artikel 209, onder n en o, der gemeente
wet, alsmede, voor zoover het betreft het 
doen van persoonlijke diensten ten behoeve 
van de brandweer, artikel 227, tweede vol
zin, dier wet blijven buiten toepassing." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 10 April 1942. 

De S .-G. van het Dep. van Binnen
/andsche Zaken, 

K . J. FREDERIKS. 

0
• 41. 

5 Maart 1942. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming, van Landbouw en Vis
scherij en van Justitie betreffende ont
eigening in het belang van monumen
tenzorg of natuurbescherming. (Veror
deningenblad, Aflevering 9.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, alsmede met inachtneming van arti
kel 4 van het Besluit No. 93/r941 tot instel
ling van de betrekking van Gemachtigde 
voor het boschwezen, de houtvoorziening en 
de jacht, wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Titel VIII van de Onteigeningswet word t 
als volgt gewijzigd en aangevuld : 

I. 
In het opschrift warden de woorden ,,ter 

bewaring van natuurschoon, gevormd door 
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gevormd door bosschen en andere houtop
standen" die Worte ,,in het belang van mo
numentenzorg of van natuurbescherming" 
(im Interesse der Denkmalpflege oder des 
Naturschutzes) . 

II. 
(1) Im Artikel 141 treten 
1) an die Stelle der Worte ,,Onteigening 

van onroerend goed alsmede van op onroe
rend goed gevestigde erfdienstbaarheden en 
andere zakelijke rechten, ter bewaring van 
natuurschoon, gevormd door bosschen en 
andere houtopstanden" die Worte ,,Onteige
ning, in het belang van monumentenzorg of 
van natuurbescherming, van onroerende mo
numenten, van natuurmonumenten en van 
andere onroerende goederen, welke grenzen 
aan of gelegen zijn in de nabijheid van on
roerende monumenten of natuurmonumen
ten, alsmede van de daarop gevestigde erf
dienstbaarheden en andere zakelijke rech
ten" (Enteignung im Interesse der Denkmal
pf!ege oder des Naturschutzes von unbeweg
lichen Denkmalern, von Naturdenkmalern 
und von anderen unbeweglichen Sachen, die 
an unbewegliche Denkmaler oder Natur
denkmaler grenzen oder in deren Na.he lie
gen, sowie von den darauf ruhenden Grund
dienstbarkeiten und anderen dinglichen 
Rechten); 

2) an die Stelle der Worte 
,,b. eene gemeente; 
c. eene rechtspersoonlijkheid hebbende 

vereeniging of eene stichting, uitsluitend in 
het belang van het natuurschoon werkzaam" 

die 'Norte 
,.b. een ander openbaar lichaam of van 

een andere rechtspersoon, die in het belang 
van monumentenzorg of natuurbescherming 
werkzaam is" (b. einer anderen offentlich
rechtlichen Korperschaft oder von einer an
deren juristischen Person, die im Interesse 
der Denkmalpflege oder des Naturschutzes 
tatig ist). 

(2) Dern Artikel 141 werden zwei Ab-
satze 3 und 4 angefiigt, die wie folgt lauten: 

[Enz. Duitsche vertaling: 
,,Unter Denkmalern sind hier zu verstehen 
1) Sachen oder Sachteile, die vor min-

destens dreissig J ahren hergestellt wurden, 
wenn ihre Erhaltung wegen ihrer Schonheit, 
ihrer wissenschaftlichen Bedeutung, der mit 
ihnen zusammenhangenden geschichtlichen 
Erinnerungen oder im Zusammenhang mit 
der Schonheit oder dem Charakter eines 
Stadt- oder Dorfbildes oder einer Landschaft 
im allgemeinen I nteresse fiir die Niederlan
de liegt ; 

2) Grundsti.icke, worin sich Ueberreste 
aus alter Zeit befinden, wenn ihre Erhaltung 
aus wissenschaftlichen Griinden im allge
meinen Interesse liegt. 

Unter Naturdenkmalern sind hier Teile 
des europaischen Gebietes der Niederlande 
zu Wasser und zu Lande zu verstehen, deren 
Erhaltung mit Riicksicht auf ihre Bedeutung 
fiir die Schonheit der Natur oder der Land
schaft oder fiir die Wissenschaft im allge
meinen Interesse ist."] 

bosschen en andere houtopstanden" vervan
gen door de woorden ,,in het belang van mo
numentenzorg of van natuurbescherming". 

II. 
(1) In artikel 141 worden de woorden 
1) ,.Onteigening van onroerend goed als

mede van op onrnerend goed gevestigde erf
dienstbaarheden en andere zakelijke rechten, 
ter bewaring ·.ran natuurschoon, gevormd 
door bosschen en andere houtopstanden" 
vervangen door de woorden .,Onteigening, in 
het belang van monumentenzorg of van na
tuurbescherming, van onroerende monumen
ten, van natuurmonumenten en van andere 
onroerende goederen, welke grenzen aan of 
gelegen zijn in de nabijheid van onroerende 
monumenten of natuurmonumenten, alsme
de van de daarop gevestigde erfdienstoaar
heden en andere zakelijke rechten"; 

,,b. eene gemeente; 
c. eene rechtspersoon!ijkheid hebbende 

vereeniging of eene stichting, uitsluitend in 
het belang van het natuurschoon werkzaam" 

vervangen door de woorden 
,,b. een ander openbaar lichaam of van 

een andcre rechtspersoon, die in het belang 
van monumentenzorg of natuurbescherming 
werkzaam is''. 

(2) Aan artikel 141 worden toegevoegd 
een nieuw derde en vierde lid, luidende: 

,,Onder monumenten worden hier ver
staan: 

1°. zaken of gedeelten van zaken, welke 
v66r ten minste dertig jaar zijn vervaardigd, 
indien het behouden daarvan voor Neder
land van algemeen belang is wegens haar 
schoonheid, haar wetenschappelijke beteeke
nis, de aan haar verbonden geschiedkundige 
herinneringen of we! in verband met de 
schoonheid of het karakter van een stads- of 
dorpsbeeld of van een landschap; 

2 °. terreine n, waarin zich oudheidkundi
ge overblijfselen bevinden, indien het behou
den daarvan uit overwegingen van weten
schappelijken aard van algemeen belang is. 

Onder natuurmonumenten worden hier 
verstaan deelen van het grondgebied van 
Nederland, hetzij land of water, welker be
houd van algemeen belang is met het oog op 
hunne beteekenis voor het natuur- of land
schapss_choon of voor de wetenschap." 

8 
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III. 
Im Artikel 142 werden die Worte ,,het ad

vies van den boschraad is ingewonnen en" 
im Absatz 1 sowie der Absatz 2 gestrichen. 

IV. 
(1) Im Artikel 143, Absatz 1, lautet die 

Ziffer 5 wie folgt: 
,,5 °. eene beschrijving van het . moi:iu

ment of natuurmonument, welks onte,gemng 
of in verband waarmede een onteigening 
wordt beoogd." (eine Beschreibung des 
Denkmals oder des Naturdenkmals, <lessen 
Enteignung beabsichtigt wird oder in Ver
bindung womit eine Enteignung vorgesehen 
ist.) 

(2) Im Artikel 143, Absatz 1, wird die 
Ziffer 6 gestrichen. 

V. 
Im Artikel 146, Absatz 2, treten an die 

Stelle der Worte ,,Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel" die Wor
te ,,den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming" (dem Generalsekretar im 
Ministerium fiir Erziehung, Wissenschaft 
und Kulturverwaltung). 

§ 2. 

Das Forstgesetz 1922 (Staatsblatt Nr. 349) 
wird wie folgt abgeandert: 

I. 
Der Artikel 10 wird gestrichen. 

II. 
Im Artikel 13 wird die Zahl ,,10" ge-

strichen. 
III. 

Im Artikel 17 wird die Zahl ,,10" ge
strichen. 

§ 3. 
(1) Besteht der Plan einer Enteignung 

gemass Artikel 141 des Enteignungsgesetzes, 
so kann der Generalsekretar im Ministerium 
fi.ir Erziehung, Wissenschaft und Kulturver
waltung in diesem Artikel erwahnte unbe
wegliche Sachen dadurch gegen Aenderungen 
schiitzen, dass er Handlungen verbietet oder 
verbieten !asst, die die Beschaffenheit des 
Bodens und der sich darauf befindenden 
Bauten, Pflanzen, Walder und Holzbestiinde 
mit Einschluss der einzelnen Baume andern, 
oder dass er bestimmt oder bestimmen !asst, 
dass derartige Handlungen nur mit einer 
schriftlichen Genehmigung erfolgen diirfen, 
die mit Bedingungen verbunden werden 
kann. 

(2) Dieses Verbot oder diese Bestim
mung wird unwirksam, wenn das Eigentum 
der unbeweglichen Sache auf die enteignen
de Partei iibergeht sowie wenn ein solcher 
Uebergang innerhalb eines Jahres dem Ver
bot oder der Bestimmung nicht folgt, es sei 
denn, dass ein Gerichtsverfahren gemiiss 
Abschnitt III des Titels I des Enteignungs
gesetzes anhangig ist. 

(3) Der Generalsekretiir im Ministerium 

III. 
In artikel 142 vervallen in het eerste lid 

de woorden ,,het advies van den boschraad 
is ingewonnen en" en vervalt het tweede lid. 

IV. 
(1) In artikel 143, eerste lid, wordt 5°. 

gelezen als volgt: 
,,5 °. eene beschrijving van het monument 

of natuurmonument, welke onteigening of in 
verband waarmede een onteigening wordt 
beoogd." 

(2) Artikel 143, eerste lid, 6 ° ., vervalt. 

V. 
In artikel 146, tweede lid, worden de woor

den ,,Onzen Minister van Landbouw, Nij
verheid en Handel" vervangen door de woor
den ,,den Secretaris-Generaal van het De
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming". 

Artikel 2 . 

De Boschwet 1922 wordt als volgt gewij 
zigd: 

I. 
Artikel 10 vervalt. 

II. 
In artikel 13 vervalt het cijfer ,,10". 

III. 
In artikel 17 vervalt het cijfer ,,10". 

Artikel 3. 
( 1) Bij het bestaan van een voornemen 

tot een onteigening in overeenstemming met 
artikel 141 der Onteigeningswet, is de Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming bevoegd onroerende goederen, als in . 
dat artikel bedoeld, voor wijzigingen te vrij
waren door het verbieden of doen verbieden 
van handelingen, welke den toestand van 
den bodem en de zich daarop bevindende 
getimmerten, planten, bosschen en houtop
standen, waaronder begrepen de enkele boo
men, veranderen, dan wel door te bepalen 
of te doen bepalen, dat deze handelingen niet 
mogen geschieden dan met schriftelijke ver
gunning, aan welke vergunning voorwaarden 
kunnen worden verbonden. 

(2) Dit verbod of deze bepaling vervalt 
door den overgang van den eigendom van 
het onroerend goed op de onteigenende partij, 
alsmede indien het verbod of de bepaling 
niet binnen een jaar is gevolgd door een zoo
danigen eigendomsovergang, tenzij alsdan 
een geding aanhangig is, als bedoeld in 
Hoofdstuk III van Titel I der Onteigenings
wet. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De-
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ftir Erziehung, ·~issenschaft und Kulturver
waltung kann zu jeder Zeit das Verbot ganz 
oder teilweise aufheben oder aufheben !assen 
oder die Bedingungen andem oder andem 
!assen. 

(4) Ein Verbot oder eine Bestimmung 
gemass Absatz 1 wird im ,,Nederlandsche 
Staatscourant" mitgeteilt. 

§ 4. 
Im Falle der Zuwiderhandlung gegen ein 

Verbot oder der Nichterflillung einer Be
dingung gemass § 3, Absatz 1, !asst der Ge
neralsekretar im Ministerium flir Erziehung, 
Wissenschaft und Kulturverwaltung auf 
Kosten des Uebertreters dasjenige, was im 
W iderspruch zu einem solchen Verbot oder 
einer solchen Bedingung hergestellt wurde 
oder wird, wegnehmen oder verhindern und 
dasjenige, was im Widerspruch zu einer sol
chen Bedingung unterlassen wurde, vorneh
men. Der Auftrag dazu kann d em Bi.irger
meister der Gemeinde, in der sich der Ge
genstand befindet, erteilt werden. 

§ 5. 
(1) Wer einem Verbot gemass § 3, Ab

satz 1, oder einer Bedingung zuwiderhandelt, 
die mit einer auf Grund dieser Vorschrift er
teilten Genehmigung verbunden ist, wird 
mit Haft bis zu einem Jahre oder mit Geld
strafe bis zu tausend Gulden bestraft. 

(2) Der Richter kann 
1) die unbewegliche Sache, worauf sich 

die strafbare Handlung bezogen hat, ein
ziehen, wenn sie dem Schuldigen gehort und 
dadurch einem Dritten kein Schade zuge
fi.igt wird; die Sache steht dann dem Gene
ralsekretar im M inisterium fi.ir Erziehung, 
Wissenschaft und Kulturverwaltung zur Ver
ftigung; 

2) bestimmen, dass der Schuldige das 
Doppelte des von dem Richter zu schatzen
den, der unbeweglichen Sache zugefligten 
Schadens an die Staatskasse entrichtet. 

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

(4) Bei der Anwendung des Artikels 74 
des Strafgesetzbuches (Wetboek van Stral
recht) kann eine Massnahme gemass Absatz 
2 ebenfalls als Bedingung gestellt werden. 

§ 6. 
Wird die strafbare Handlung im Rahmen 

des Betriebes einer juristischen Person be
gangen, so wird bestraft, wer den Auftrag 
zur Handlung gegeben hat oder bei der ver
botenen Handlung oder bei der Unterlassung 
die tatsachliche Leitung hatte. 

§ 7. 
(1) Mit der Fahndung nach den in die

ser Verordnung mit Strafe bedrohten Hand
lungen sind ausser den im Artikel 141 der 
Strafprozessordnung (Wetboek van Stral
vordering) bezeichneten Personen die Be
amten der Staats- und Gemeindepolizei so
wie diejenigen Personen, die vom General-

partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming is te alien tijde bevoegd 
het verbod geheel of gedeeltelijk in te trek
ken of te doen intrekken dan wel de voor
waarden te wijzigen of te doen wijzigen. 

(4) Van een verbod of een bepaling in 
overeenstemming met het eerste lid wordt 
mededeeling gedaan in de Nederlandsche 
Staatscourant. 

Artikel 4. 

Bij overtreding van een verbod of niet
nakoming van een voorwaarde in den zin 
van artikel 3, eerste lid, doet de Secretaris
Generaal van het Departement van Opvoe
ding, Wetenschap en Kultuurbescherming 
op kosten des overtreders wegnemen, belet
ten of verrichten, hetgeen in strijd met zoo
danig verbod of zoodanige voorwaarde is of 
wordt ondernomen of nagelaten. De op
dracht daartoe kan worden verstrekt aan den 
burgemeester der gemeente, waarin de zaak 
is gelegen. 

Artikel 5. 

(1) H ij die handelt in strijd met een 
krachtens artikel 3, eerste lid, gegeven ver
bod of met een voorwaarde, verbonden aan 
een krachtens dat artikel gegeven vergun
ning, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste een jaar of geldboete van ten hoog
ste duizend gulden. 

(2) De rechter kan: 
1) het onroerend goed, ten aanzien waar

van het strafbare feit is gepleegd, indien het 
aan den schuldige toebehoort, verbeurdver
klaren, ingeval hierdoor geen schade aan 
derden wordt toegebracht; het onroerend 
goed komt dan ter beschikking van den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming; 

2) bepalen, dat de schuldige het twee
voud van de aan het onroerend goed aange
brachte schade, door den rechter te waardee
ren, stort in 's Rijks schatkist . 

(3) De bij het eerste lid strafbaar gestel
de handeling is een overtreding. 

(4) Bij de toepassing van artikel 74 van 
het Wetboek van Strafrecht kan een maat
regel in den zin van het tweede lid mede als 
voorwaarde worden gesteld. 

Artikel 6. 
. Indien het strafbare feit wordt begaan 
door of vanwege een rechtspersoon, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen hem, die tot het feit opdracht 
gaf of die de feitelijke leiding had bij het 
verboden handelen of het nalaten. 

Artikel 7. 
(1) Met het opsporen van de bij dit be

sluit strafbaar gestelde feiten zijn, behalve 
de ambtenaren, bedoeld in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering, belast de 
ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie, 
alsmede zij, die daartoe door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Op-
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sekretar im Ministerium fi.ir Erziehung, Wis
senschaft und Kulturverwaltung dazu be
stimmt werden, beauftragt. 

(2) Sie konnen jederzeit alle Orte und 
Raume betreten, deren Betreten sie zur rich
tigen Erfi.illung der ihnen gestellten Aufga
ben begri.indeterweise fi.ir notwendig erach
ten. Notigenfalls verschaffen sie sich den 
Zutritt unter Zwang ( met behulp van den 
sterken arm). 

(3) Sie konnen Wohnungen gegen den 
Willen des Bewohners nur betreten in Be
gleitung eines Polizeikommissars oder des 
Bi.irgermeisters der Gemeinde, in der sich die 
Wohnung befindet, oder versehen mit einem 
allgemeinen oder besonderen Auftrag des 
Generalstaatsanwaltes beim Oberlandesge
richt oder des Staatsanwaltes oder mit einem 
besonderen schriftlichen Auftrag des Polizei
kommissars oder, falls in der Gemeinde kein 
Polizeikommissar seinen Sitz hat, des Bi.ir
germeisters. Ueber dieses Betreten wird in
nerhalb von achtundvierzig Stunden eine 
Niederschrift aufgenommen. In der Nieder
schrift ist der Zeitpunkt des Betretens und 
der damit beabsichtigte Zweck angegeben. 

(4) Sie sind befugt, sich von bestimm
ten, von ihnen zu bezeichnenden Personen 
begleiten zu !assen. In diesem Falle wird 
dies in der Niederschrift erwahnt. 

(5) Die fi.ir den Gottesdienst bestimm
ten Raume di.irfen sie wahrend des Gottes
dienstes nur mit der Genehmigung der Kir
chenbehorden betreten. 

§ 8. 
(1) D ie Ausfi.ihrung dieser Verordnung 

obliegt dem Generalsekretar im Mi.nisterium 
fi.ir Erziehung, Wissenschaft und Kulturver
waltung. Insoweit die zu treffenden Mass
nahmen sich auf Walder oder sonstige Holz
bestande mit Einschluss der einzelnen Bau
me beziehen, erfolgen diese Massnahmen im 
Einvemehmen mit dem Generalsekretar im 
Ministerium fi.ir Landwirtschaft und Fische
rei. 

(2) Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verki.indung in Kraft, 

Den H aag, am 5. Marz 1942. 
Der G.-S. im Min. fiir Erziehung, 

Wissenschaft und Kulturverwaltung, 
J. VAN D AM. 

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

H. M. HIRSCHFELD. 

Der G.-S. im Min. fiir justiz, 
SCHRIEKE. 

voeding, Wetenschap en Kultuurbescherming 
zijn aangewezen. 

(2) Zij hebben te alien tijde vrijen toe
gang tot alle plaatsen, voor zoover zij betre
ding daarvan voor een goede vervulling van 
hun taak redelijkerwijze noodig oordeelen. 
Zoo noodig verschaffen zij zich den toegang 
met behulp van den sterken arm. 

(3) In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of van den 
burgemeester der gemeente, waarin de wo
ning is gelegen, dan wel voorzien van een al
gemeenen of bijzonderen last van den procu
reur-generaal bij het gerechtshof of van den 
officier van justitie, of van een bijzonderen 
schriftelijken last van den commissaris van 
politie of in gemeenten, waar geen commis
saris van politie is, van den burgemeester. 
Van dit binnentreden wordt binnen twee
maal vier en twintig uur proces-verbaal op
gemaakt. Daarin wordt mede van het tijd
stip van het binnentreden en van het daar
mede beoogde tloel melding gemaakt. 

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

(s) In de lokalen, voor den godsdienst 
bestemd, treden zij gedurende de godsdienst
oefening niet binnen dan met toestemming 
der kerkelijke autoriteiten. 

Artikel 8. 
(1) De uitvoering van dit besluit berust 

bij den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming. Voor zoover bij de te ne
m en maatregelen bosschen of andere hout
opstanden, waaronder begrepen de enkele 
boomen, betrokken zijn, worden de regelen 
vastgesteld of de maatregelen getroffen in 
overeenstemming met den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw 
en Visscherij. 

(2) Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondig_ing. 

's-Gravenhage, 5 Maart 1942 . 

De S .-G. van het Dep. van Opvoeding, 
Wetenschap Fn Kultuurbescherming, 

J. VAN DAM. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw, 
H. M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van justitie, 
SCHRIEKE. 
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z3 April z942. BESCHIKKING van de 
Secretarissen-Generaal van de Depar
tementen van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij, houdende buitenwerkingstelling 
van de Transportkostenbeschikking. 
(Verordeningenblad, Aflevering 9). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940, gelet op artikel 2 van het Besluit 
No. 218/1940 in zake de benoeming van een 
Gemachtigde voor de Prijzen en in overeen
stemming met de§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/r940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gehied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

De Transportkostenbeschikking (No. 66/ 
1940) treedt buiten werking. 

Artikel 2 . 

Deze beschikking treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 13 April 1942. 

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

H. M . HIRSCHFELD. 

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

H. M. HIRSCHFELD 

9Maart z942. ZEVENDE UITVOERINGS
BESLUIT van den Commissaris voor 
de Belangen van de voormalige Neder
landsche Weermacht nopens maatrege
len ten aanzien van de b~zoldiging en 
verzorging van militair rn burgerlijk 
personeel cler voormalige N.,derlandsche 
Zee- en Landmacht. (Vernrdeningen
blad, Aflevering 9). 

Op grond van artikel 1 ·der Verordening 
No. u4/r940 nopens maatregelen ten aan
zien van de bezoldiging en verzorging van 
militair en burgedijk personeel der voorma
lige Nederlandsche Zee- en Landmacht en in 
overeenstemming met § 2 der Verordening 
No. 3/r940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied en na ver
kregen instemming van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Finan
cien en van Binnenlandsche Zaken wordt be
paald : 

Artikel r. 
Artikel ro, onder 7°, van de P e nsioenwet 

voor de zeemacht (Staatsblad 1922, No. 65) 
wordt gelezen als volgt: 

,,7°. welke op arbeidscontract is doorge
bracht in dienst van het Rijk, wanneer die 
tijd is of wordt gevolgd door diensttijd als 
vrijwilliger bij de Zeemacht, anders dan bij 
de Koninklijke Marinereserve of hij den vrij 
willigen Iandstorm ;". 

Artikel 2 . 

Artikel 10, onder 7°, van de Pensioenwet 

voor de Iandmacht (Staatsblad 1922, No. 66) 
wordt gelezen als volgt: 

,,7°. welke op arbeidscontract is doorge
bracht in dienst van het Rijk, wanneer die 
tijd is of wordt gevolgd door diensttijd als 
vrijwilliger bij de Landmacht, anders dan 
bij het reservepersoneel der Landmacht of 
bij den vrijwilligen landstorm;". 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 1 J anuari r 942 . 

's-Gravenhage, 9 Maart 1942. 
De Commissaris voor de Belangen van 

de voormali~e Ned. Weermacht, 
B. HASSELMAN. 

24 April z942. TWEEDE VERORDENING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied, houdende 
aanvulling der Verordening No. 26/1940 
betreffende de behandeling van vijan
delijk vermogen. (Verordeningenblad , 
Aflevering 10.) 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Fiihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B . I, biz. 778) bepaal ik : 

Artikel r. 

Aan artikel 1 van de Verordening No. 26/ 
1940 betreffende de behandeling van vijan
delijk vermogen, zooals gewij zigd bij de Ver
ordening No. 142/1941, wordt toegevoegd: 

,,8) de Vereenigde Staten van Amerika 
met inbegrip van hun bezittingen." 

Artikel 2. 

(1) D e aanmelding van het zich in het 
bezette Nederlandsche gebied bevindende 
Amerikaansche vermogen moet binnen een 
week na inwerkingtreding dezer verordening 
bij de ,,Deutsche Revisions- und Treuhand 
A.G.", bijkantoor 's-Gravenhage, Alexander
straat 22 , onder nauwkeurige opgave van de 
afzonderlijke · vermogenswaarden, geschie
den. 

(2) De aanmelding kan achterwege blij
ven, voor zoover de vermogenswaarden over
eenkomstig de Verordening No. 143/1941 be
treffende Amerikaansche vermogenswaarden 
of de Verordening No. 177/1941 betreffende 
aanmelding van vermogenswaarden, toebe
hoorende aan de Vereenigde Staten van Ame
rika, aan hen, die de nationaliteit der Ver
eenigde Staten van Amerika bezitten of aan 
bepaalde andere personen, zijn aangemeld. 

Artikel 3. 
De in artikel xo der Verordening No. 26/ 

1940 voorgeschreven terugwerkende kracht 
van het algemeen beschikkingsverbod strekt 
zich ten aanzien van het Amerikaansche ver
mogen uit over den tijd van II D ecember 
1941 tot aan den dag van inwerkingtreding 
dezer verordening De terugwerkende kracht 
geldt niet ten aanzien van beschikkingen, 
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welke op voorschrift of met toestemming 
van een bevoegde Duitsche instantie hebben 
plaats gehad. 

Artikel 4. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 24 April 1942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 

0
, 45. 

24 April z942. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende aanvul
ling der Verordening No 135/1941 be
treffende den dienst van N ederlanders 
bij de Duitsche Weermacht, de .,Waf
fen-SS" of het Vrijwilligerslegioen Ne
derland. (Verordeningenblad, Afleve
ring rn.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fiihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

In den titel en in artikel 1 der Verorde
ning No. 135/1941 betreffende den dienst 
van Nederlanders bij de Duitsche Weer
macht, de .,Waffen-SS" of het Vrijwilligers
legioen Nederland, worden na het woord 
., .,Waffen-SS" " de woorden ., , den Rijks
arbeidsdienst, het .,Nationalsozialistische 
Kraftfahrkorps" " ingevoegd. 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 24 April 1942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche Rebied, 

SEYSS-lNQUART. 

N°. 46. 

n April z942. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij inge
volge de D istributiewet 1939 (distribu
tie van suikerwerkartikelen e d .). (Ver
ordeningenblad, Aflevering rn.) 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Suikerwerk-artikelen en al dan niet ge
vulde chocolade-artikelen worden aangewe
zen als distributiegoederen in den zin van 
artikel 4 der Distributiewet 1939. 

Artikel 2 . 

D e voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden door den Secre-

taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 21 April 1942. 

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

H . M. HIRSCHFELD. 

30 April z942. DECREET van den Rijks
commissaris voor het bezette Neder
landsche gebied betreffende de oprich
ting van het Nederlandsche Arbeids
front (N. A. F.). (Verordeningenblad, 
Aflevering n). 

Artikel 1. 

Ik richt met ingang van 1 Mei 1942 het 
Nederlandsche Arbeidsfront op. 

Artikel 2. 

(1) Het Nederlandsche Arbeidsfront 
heeft tot taak alle Nederlanders, die door 
eigen arbeid geheel of gedeeltelijk in hun 
levensonderhoud voorzien, samen te bren
gen, te verzorgen, hen op te voeden tot we
derzijdsch begrip voor hun economische be
langen, alsmede voor hun sociale en cultu
reele behoeften en bij de bevrediging van 
deze behoeften medewerking te verleenen. 

(2) Het Nederlandsche Arbeidsfront 
heeft in het bijzonder tot taak: 

1) mede te werken bij de vorming van 
rechtvaardige sociaal-politieke verhoudingen 
in het algemeen en der loon- en arbeidsvoor
waarden in het bijzonder, bij de totstandko
ming van de sociale verzekering, alsmede 
van de bepalingen ter bescherming van den 
arbeid; 

2) den arbeidsvrede te verzekeren door 
zijn leden in den zin van de bedrijfsgemeen
schap op te voeden; 

3) de verdere beroepsopleiding van zijn 
leden ter verhooging der prestaties · te be
vorderen; 

4) instellingen tot onderlinge bevredi
ging van sociale behoeften voor z1jn leden op 
te richten en in stand te houden; 

5) de leden in alle aangelegenheden en 
geschillen op het gebied van het arbeids
recht e n bet sociale verzekeringsrecht met 
raad ter zijde te staan, alsmede voor de 
rechterlijke instanties en voor de uitvoe
ringsorganen op het gebied der wettelijke 
sociale verzekering te vertegenwoordigen; 

6) door de gemeenschap .,Vreugde en 
Arbeid" inrichtingen in het !even te roepen 
en te bevorderen, welke dienen ter bevredi
ging van de cultureele behoeften der leden 
en tot instandhouding en bevordering van 
hun prestatievermogen; 

7) de werkloozenuitkeering overeenkom
stig de geldende rechtsvoorschriften uit te 
betalen. 

(3) Voorts kan de Secretaris-Generaal 
van het desbetreffende D epartement aan het 
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Nederlandsche Arbeidsfront in overeen
stemming met deszelfs !eider andere taken 
opdragen. 

Artikel 3. 
Het Nederlandsche Arbeidsfront is rechts-

persoon. 
Artikel 4. 

Het Nederlandsche Arbeidsfront is vrij 
van alle belastingen en openbare lasten. 

Artikel 5. 
(1) Lid van het Nederlandsche Arbeids

front kan iedere Nederlander warden, die 
door eigen arbeid geheel of gedeeltelijk in 
zijn levensonderhoud voorziet, tenzij hij in
gevolge de bepalingen van artikel 4 der Ver
ordening No. 189/1940 betreffende het aan
geven van ondernemingen jood is of als jood 
wordt aangemerkt. 

(2) Lid van het Nederlandsche Arbeids
front kan voorts iedere rechtspersoonlijkheid 
bezittende publiekrechtelijke beroepsstands
organisatie warden. De rechten en plichten 
der leden van zoodanige beroepsstandsorga
nisat ie ten aanzien van het Nederlandsche 
Arbeidsfront warden tusschen den !eider van 
hetzelve en de betreffende organisatie tel
kens afzonderlijk overeengekomen. De over
eenkomst moet schriftelijk warden aange
gaan en den leden van de betreffende orga
nisatie warden bekendgemaakt. 

Artikel 6. 
(1) Voor zoover leden van •een werk

gevers- of werknemersvakbond, dan we! van 
een dergelijke organisatie, ten gevolge van 
de opneming van hun bond in het Neder
landsche Arbeidsfront , daarvan indirectelijk 
lid warden of voor zoover zij uit een zoo
danige organisatie rechtstreeks in het Ne
derlandsche Arbeidsfront overgaan, warden 
- mits de betaling der contributie niet is 
onderbroken - de door deze leden aan hun 
oude bonden betaalde contributies binnen 
het kader der contributie- en ondersteu
ningsbepalingen van het Nederlandsche Ar
beidsfront erkend. 

(2) De verdere vorming en ontwikkeling 
van deze rechten en aanspraken op rechten 
is een essentieel bestanddeel van de verzor
gingstaak. welke het Nederlandsche Arbeids
front tegenover zijn leden heeft te vervullen. 

Artikel 7. 
De !eider van het Nederlandsche Arbeids

front wordt door mij benoemd en ontslagen 
en is. jegens mij voor de behoorlijk11 vervul
ling van de taken van het N ederlandsche 
Arbeidsfront aansprakelijk. 

Artikel 8. 
(1) De !eider van het Nederlandsche Ar

beidsfront stelt deszelfs huishoudelijk regle
ment vast, hetwelk door mij m oet warden 
bekrachtigd. 

(2) Het huishoudelijk regh;m ent wordt 
in een orgaan van het Nederlandsche Ar
beidsfront bekendgemaakt. 

(~) Op eventueele wijzigingen in het 
huishoudelijk reglement zijn de bepalingen 
van het eerste en tweede lid van toepassing. 

Artikel 9. 
(1) H et Nederlandsche Arbeidsfront 

wordt in en buiten rechten door zijn !eider en 
bij diens vervanging in den door het huis
houdelijk reglement of bij bijzondere vol
macht omschreven omvang door andere or
ganen vertegenwoordigd. 

(2) Voor zoover het Nederlandsche Ar
beidsfront ter uitvoering van zijn taken in 
bepaalde bedrijven uit het personeel ge
machtigden (sociale voormannen) aanstelt, 
wordt hun benoeming aan de leiding van het 
bedrijf schriftelijk medegedeeld. D e sociale 
voorman van het Nederlandsche Arbeids
front kan, behoudens een andere wettelijke 
bepaling, door de leiding van het bedrijf 
slechts met toestemming van de bevoegde 
organen van het Nederlandsche Arbeids
froni: warden opgezegd, tenzij de opzegging 
plaats heeft ingevolge stopzetting van het 
bedrijf dan we! uit hoofde van een reden, 
welke ingevolge artikel 1639p van het Bur
gerlijk Wetboek het recht geeft de dienstbe
trekking zonder inachtneming van een ter
mijn op te zeggen. 

Artikel 10. 

(1) Met de controle op het geldelijk en 
comptabel beheer van het Nederlandsche 
Arbeidsfront is een financieele commissie be
last. 

(2) De voorzitter van de financieele 
commissie wordt door mij benoemd en ont
slagen. 

(3) Voorts warden vier leden op voor
dracht van den voorzitter op gelijke wij ze 
benoemd en ontslagen. 

(4) De !eider van het Nederlandsche Ar
beidsfront legt de financieele commissie 
jaarlijks een_ verslag over van het geldelijk 
en comptabel beheer van het Nederlandsche 
Arbeidsfront. Hij is verplicht de financieele 
commissie op verzoek van haar voorzitter 
inlichtingen te verstrekken en bescheiden 
over te leggen, voor zoover dit voor de ver
vulling van de taken van de financieele com
missie noodzakelijk is. 

(5) Den !eider van het Nederlandsche 
Arbeidsfront wordt door den voorzitter van 
de financieele commissie op grand van een 
desbetreffend besluit dezer commissie de
charge verleend. 

Artikel 11. 

De bepalingen van dit decreet bezitten 
kracht van wet in den zin van artikel 1, 

tweede lid, van de Verordening No. 3/I940 
tot uitoefening van de regeeringsbevoegd
heden in Nederland. 

Artikel I2. 

Voor zoover ter uitvoering van de bepa
lingen van dit decreet rechtsvoorschriften 
zijn vereischt, worden deze door den Secre
taris-Generaal van het desbetreffend D e
partement, den !eider van het Nederland
sche Arbeitsfront gehoord, uitgevaardigd. 

's-Gravenhage, 30 Apr_il 1942. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche p_ebied, 
SEYSS-INQUART. 
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z Mei z942. TWEEDE VERORDENING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied, houdende 
wijziging en aanvulling der Verordening 
No. 42/1941 betreffende de verplichting 
tot het verrichten van diensten en be
treffende de beoerking ten aanzien van 
het veranderen van betrekking. (Veror
deningenblad, Aflevering 12.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fi.ihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 

De Verordening No. 42/r941 betreffende 
de verplichting tot het verrichten van dien
sten en betreffende de beperking t en aan
zien van het veranderen van betrekking, als 
gewijzigd door Verordening No. 26/1942, 
wordt als volgt gewijzigd en aangevuld: 

I. 
(1) In artikel 1, lid 1, warden na het 

woord ,.kunnen" de woorden ,,door een door 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied (Commissaris-Generaal 
voor Bijzondere Aangelegenheden) gemach
tigde instantie of" ingevoegd. 

(2) In artikel 1, lid 2, warden na het 
woord .,kan" de woorden .,door de door den 
Rijkscommissaris ( Commissaris -Generaal 
voor Bijzondere Aangelegenheden) gemach
tigde instantie of" ingevoegd. 

II. 
In artikel 2, lid 3, warden de woorden 

.,van het arbeidsbureau" vervangen door de 
woorden .,van de instantie, welke de ver
plichting overeenkomstig artikel 1 heeft uit
gesproken". 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 1 Mei 1942. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

22 April z942. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Binnenlandsche Zaken, van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, van Finan
cien en van Justitie en van den Secre
taris-Generaal voor Bijzondere Econo
mische Zaken betreffende de prijzen bij 
het vervreemden van onroerende zaken 
(Vervreemdingsbesluit niet-landbouw
gronden 1942). (Verordeningenblad, Af
levering 12.) 

Oo grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en van artikel 2 van het Besluit No. 
218/1940 in zake de benoeming van een Ge
machtigde voor de Prijzen en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 

No. 3/r940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel r. 

Dit besluit verstaat onder: 
1) .,onroerende zaken": 
a) onroerende goederen, met uitzonde

ring van land in den zin van het Besluit No. 
219/1940, houdende regelen met betrekking 
tot het vervreemden van landbouwgronden, 

b) rechten van erfpacht, van opstal en 
van beklemming, met uitzondering van de 
rechten op land, als onder a bedoeld; 

2) .,prijzenbureau": het Prijzenbureau 
voor Onroerende Zaken, bedoeld in artikel 2 

van het ,,Huurprijsuitvoeringsbesluit 1941" 
(Nederlandsche Staatscourant No. 236). 

Artikel 2. 

(1) Bij een overeenkomst tot overdracht 
van een onroerende zaak is de hoogst toe
laatbare tegenprestatie, welke bedongen en 
aanvaard mag warden: 

1) ten aanzien van ongebouwde eigen
dommen de tegenprestatie, welke op 9 Mei 
1940 daarvoor gebruikelijk en redelijk was; 

2) ten aanzien van gebouwde eigendom
men de op den grondslag van een redelijke 
rente gekapitaliseerde netto-opbrengst op 
het tijdstip van overdracht, met inachtne
ming van den staat van onderhoud der ge
bouwen. 

(2) Het eerste lid is mede van toepas
sing bij vestiging of verlenging van rechten 
van erfpacht, van opstal en van beklemming. 

( ~) Het prijzenbureau kan op het be
paalde in de leden 1 en 2 uitzonderingen toe
staan. 

Artikel 3 . 

(1) Overeenkomsten tot overdracht, ves
tiging of verlenging in den zin van artikel 2 

zijn nietig, zoolang niet van het prijzenbu
reau een verklaring is verkregen, dat tegen 
de overeengekomen tegenprestatie, gelet op 
het bepaalde in artikel 2, geen bezwaar be
staa t. 

( 2) Het verzoek om afgifte van een ver
klaring van geen bezwaar kan v66r of na 
het tot stand komen van een overeenkomst 
op een door den Secretaris-Generaal van het 
D epartement van Binnenlandsche Zaken 
vast te stellen formulier bij het prijzenbu
reau worden ingediend. 

Artikel 4. 

(1) Bij executorialen verkoop of anderen 
verkoop in het openbaar stelt het prijzen
bureau te voren, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 2, de tegenprestatie vast, 
waartegen ten hoogste mag worden gegund. 

(2) Deze vaststelling treedt in de plaats 
van de verklaring, bedoeld in artikel 3. 

Artikel 5. 
B ij onteigening of vordering in eigendom 

van onroerende zaken stelt de Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 2, het bedrag vast, het
welk bij de berekening van de schadeloos-
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Stelling ter zake ten hoogste als prijs voor de 
onteigende of gevorderde zaak mag worden 
in aanmerking gebracht. 

Artikel 6. 
(I) De overschrijvin g van een akte van 

overdracht van een onroerende zaak of van 
de vestiging of verlenging van een recht van 
erfpacht, van opstal of van beklemming 
wordt geweigerd, tenzij: 

I) wordt aangetoond, dat de zaak, waar
op de akte betrekking heeft, niet onder de 
bepalingen van dit besluit valt of 

2) een verklaring van geen bezwaar, als 
bedoeld in artikel 3, of een vaststelling, als 
bedoeld in artikel 4, wordt overgelegd. 

(2) In de openbare registers wordt aan
geteekend, dat de verklaring of vaststelling 
is overgelegd. 

Artikel 7. 
(1) De Secretaris-Generaal van het D e

partement van Binnenlandsche Zaken kan, 
in overeenstemming met den Gemachtigde 
voor de Prijzen: 

I) voorschriften betreffende uitvoering 
van dit besluit vaststellen; 

2) bindende richtlijnen voor de prijzen
bureau's uitvaardigen met betrekking tot de 
toepassing van dit besluit. 

(2) De Secretaris-Generaal kan de be
slissingen van de prijzenbureau's wijzigen of 
vemietigen. 

Artikel 8. 
Overeenkomsten, klaarblijkelijk gesloten 

om de werking van dit besluit te ontgaan, 
zijn nietig. 

Artikel 9. 
De bepalingen van dit besluit zijn niet 

van toepassing op: 
1) overeenkomsten, welke v66r den dag 

van inwerkingtreding van dit besluit een ze
kere dagteekening hadden; 

2) overeenkomsten en overdrachten, als 
gevolg van openbare verkoopingen, welke 
v66r den dag van inwerkingtreding van dit 
besluit aangekondigd zijn; 

3) overeenkomsten, waarbij de Neder
landsche Administratie van Onroerende 
Goederen, als hedoeld in Verordening No. 
154/x941 betreffende het joodsche grondbe
zit, onmiddellijk of door haar gemachtigde 
partij is. 

Artikel 10. 
(1) Dit besluit treedt in werking met in

gang van den derden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

(2) Het kan worden aangehaald als 
.,Vervreemdingsbeslui t niet-landbouwgron
den 1942". 

's-Gravenhage, 22 April 1942. 
De S .- G. van het Dep. van Binnen

Jandsche Zaken, 
K. J. FREDERIKS. 

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

H . M. HIRSCHFELD. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. 
van Financien, 

H. POSTMA. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE. 

De S.-G. voor Bijzondere Economische 
Zaken, 

M . M. ROST VAN TONNINGEN. 

28 April z942. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Binnenlandsche Zaken en van Fi
nancien betreffende het heffen van een 
ondememingsbelasting ten behoeve van 
de gemeenten (Besluit op de Ondeme
mingsbelasting 1942). (Verordeningen
blad, Aflevering 12.) 

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

HOOFDSTUK I. 

Be/astingplicht. 

Artikel r. 
(1) Onder den naam van ondememings

belasting wordt ten behoeve van de gemeen
ten van Rijkswege een directe belast ing van 
de ondememingen geheven, voor zoover deze 
binnen het Rijk haar bedrijf uitoefenen. 

( 2) Als ondememing wordt beschouwd 
elke op het maken van winst gerichte zelf
standige, duurzaam bedoelde organisatie, 
welke aan het economisch verkeer deelneemt, 
voor zoover dit niet betreft het uitoefenen 
van een landbouw- of boschbedrijf of van 
een zelfstandig uitgeoefend beroep in den zin 
van de artikelen 18 en 24 van het Besluit 
op de Inkomstenbelasting 1941 (No. 105). 

('!) Indien een maatschap, een vennoot
schap onder firma of een commanditaire 
vennootschap slechts gedeeltelijk een onder
n eming in den zin van het tweede lid vormt, 
wordt deze niettemin in vollen omvang als 
onderneming aangemerkt. 

(4) De lichamen, bedoeld in artikel 2, 

eerste lid , onder 1, 2 en 3 van het Besluit op 
de Vennootschapsbelasting 1942 (No. 51) 
worden steeds in vollen omvang geacht een 
onderneming te vormen. 

(5) E en ondememing wordt bij in het 
vierde lid niet genoemde rechtspersonen, die 
geen openbare lichamen zijn, en geen rechts
persoonlijkheid bezittende vereenigingen ook 
dan in zoover aanwezig geacht, als deze een 
naar het uiter!ijk met bedrijfsuitoefening 
overee nkomende werkzaamheid verrichten, 
waardoor met een of m eer ondernemingen in 
concurrentie wordt getreden . 

(6) Van de in artikel 2, eerste lid , onder 
5, van het Besluit op de Vennootschapsbe
lasting 1942 genoemde bedrijven · van open
ba_re lichamen worden de verzorgingsbedrij
ven en de openbare verzekeringsbedrijven 
steeds geacht een onderneming te vormen. 
Als verzorgingsbedrijven worden beschouwd 
de bedrijven, welke de verzorging der be-
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volking met water, gas, electriciteit of warm
te, dan wel het openbaar verkeer of het ha
venbedrijf dienen. 

Artikel 2. 

(1) Een ondememing wordt geacht bin
nen het Rijk en binnen een gemeente een 
bedrijf uit te oefenen, indien deze binnen het 
gebied daarvan een bedrijfsinrichting heeft. 
Hieronder wordt verstaan een duurzame, 
vaste inrichting, waarin de werkzaamheden 
van de ondememing geheel of ten deele wor
den uitgeoefend. In de gemeente, waar de 
leiding der ondememing zich bevindt, wordt 
steeds een bedrijfsinrichting aanwezig geacht. 

(2) Indien een lichaam alle aandeelen in 
een naamlooze vennootschap bezit en deze 
vennootschap voor de heffing van de ven
nootscbapsbelasting geacbt wordt in dit 
lichaam te zijn opgegaan, wordt hetzelfde 
ook voor de ondernemingsbelasting aange
nomen. 

(3) Een scheepvaartondememing wordt 
geacht steeds een bedrijfsinrichting te heb
ben in alle gemeenten, waar haar schepen 
hun thuishaven hebben. 

(4) Een ondememing, welke het bedrijf 
uitoefent op een schip, hetwelk niet uitslui
tend tusschen niet binnen het R ijk gelegen 
havens vaart, wordt geacht een bedrijfsin
richting te hebben in de gemeente, waar het 
schip zijn thuishaven heeft. 

(s) Bij ondememingen, welke binnen het 
Rijk het bedrijf van venter, marktreiziger of 
andere rondtrekkende bedrijven uitoefenen, 
zonder in eenige gemeente een bedrijfsin
richting te hebben, wordt een zoodanige in
richting aanwezig geacht in de gemeente, 
waar de ondememer zijn hoofdverblijf heeft; 
wordt de ondememing door meer dan een 
persoon gedreven, dan is het hoofdverblijf 
van den oudste van hen beslissend. Bij ge
breke van een dergelijk hoofdverblijf wordt 
een bedrijfsinrichting geacht aanwezig te 
zijn in de gemeente 's-Gravenhage. 

Artikel 3. 
Van de belasting zijn vrijgesteld: 
1) de ondememingen, welke ingevolge 

artikel 5 van het Besluit op de Vennoot
schapsbelasting van de vennootschapsbelas
ting zijn vrijgesteld ; 

2) de ondememingen, welke de zee- of 
kustvisscherij beoefenen, indien daarin ge
middeld in het kalenderjaar, voorafgaande 
aan het in artikel 5, eerste lid, genoemde be
lastingjaar, niet meer dan tien personen 
werkzaam zijn. 

Artikel 4. 
( 1) . Belastingplichtig is de ondernemer. 

Ondernemer is hij, voor wiens rekening bet 
bedrijf wordt uitgeoefend. Wordt het bedrijf 
uitgeoefend door een vennootschap of ver
eeniging, welke niet in het bezit is van 
rechtspersoonlijkheid, dan wordt deze niet
temin uitsluitend als belastingp!ichtig aan
gemerkt; in dit geval zijn zij , die gedurende 
bet geheele of een gedeelte van het tijdvak, 
dat ingevolge artikel 7 voor het bepalen van 
de winst in aanmerking komt, beheerende 

vennooten, onderscheidenlijk bestuurders der 
vereeniging waren, voor de betaling der be
lasting hoofdelijk aansprakelijk. 

(2) In geval van liquidatie van een 
lichaam zijn zij, die met de vereffening be
last zijn, hoofdelijk voor de belasting aan
sprakelijk. Gelijke aansprakelijkheid dragen 
voor de belasting, verschuldigd door buiten
landsche belastingplichtigen, de personen, 
die den belastingplichtige binnen het Rijk 
vertegenw0ordigen. In beide gevallen wor
den zij van hun aansprakelijkheid ontheven, 
voor zoover zij aantoonen, dat het niet vol
doen der belasting niet aan hen te wijten is. 

(3) Het vermogen van een naamlooze 
vennootschap, als bedoeld in artikel 2, lid 2, 

is mede aansprakelijk voor de ondememings
belasting, verschuldigd door het lichaam, 
waarin zij geacht wordt te zijn opgegaan. 

HOOFDSTUK II. 

Belastingjaar; grondslagen der belas
ting; samengesteld grondbedrag. 

Artikel 5. 
(1) Het belastingjaar valt samen met het 

kalenderjaar. 
(2) De belasting wordt geheven ter zake 

van het binnen een gemeente uitoefenen v an 
een bedrijf in het kalenderjaar, ·Joorafgaan
de aan het belastingjaar. 

Artikel 6. 
D e belasting wordt berekend naar de be

drijfsopbrengst, welke overeenkomstig de ar
tikelen 7 tot en met Q is vastgesteld, en naar 
het in artikel II bedoelde bedrijfskapitaal. 

Artikel 7. 
(1) Voor het bepalen van de bedrijfsop

brengst komt in aanmerking: 
1) voor de ondememingen, onderworpen 

aan de vennootschapsbelasting, de overeen
komstig het Besluit op de Vennootschapsbe
lasting 1942 bepaalde belastbare winst van 
de ondememing over het kalenderjaar, voor
afgaande aan het belastingjaar, of over de in 
dat kalenderjaar eindigende boekjaren, als 
bedoeld in artikel 7, tweede lid, van dat be-
sluit; · 

2) voor de overige ondememingen de 
overeenkomstig het Besluit op de Inkom
stenbelasting 1941 bepaalde winst van de 
ondememing over het kalenderjaar , vooraf
gaande aan het belastingjaar. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien geeft de noodige 
voorschriften tot aanvulling en uitvoering 
van hetgeen in het eerste lid is bepaald. 

Artikel 8. 
(1) De in artikel 7 bedoelde winst wordt 

vermeerderd met de bij het vaststellen daar
van in mindering gebrachte bedragen we
gens: 

1) renten van schulden, welke voor !an
ger dan een half jaar zijn aangegaan of v66r 
den aanvang van het belastingjaar langer 
dan een half iaar bestaan hebben; 

2) de aandeelen in het verlies van een 
andere onderneming, benevens het verlies, 
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hetwelk geacht moet worden door bedrijfs
uitoefening buiten het Rijk te zijn geleden. 

(2) Bij kredietinstellingen vindt het be
paalde in het eerste lid, onder 1, slechts toe
passing ten aanzien van opgenomen gelden 
en leeningen, voor zoover het bedrag van de 
boekwaarde van blijvend verkregen aandee
len in andere ondernemingen en de boek
waarde van tot de ondememing behoorende 
onroerende zaken tezamen het zuiver ver
mogen overtreffen. Als boekwaarde komt in 
aanmerking die aan het einde van het in ar
tikel 7 bedoelde tijdvak, waarover de winst 
is bepaald. 

(3) Het bepaalde in het eerste lid, on
der 1, vindt geen toepassing ten aanzien van 
schulden, welke geacht moeten worden be
trekking te hebben op het gedeelte van het 
bedrijf, hetwelk buiten het Rijk uitgeoefend 
wordt. 

Artikel 9. 

Het overeenkomstig de artikelen 7 en 8 
berekende bedrag wordt verminderd met: 

1) drie ten honderd van de verkoop
waarde van de binnen het Rijk gelegen on
roerende zaken, welke bij het einde van het 
tijdvak, waarover de winst wordt berekend, 
tot het bedrijfsvermogen behooren; de ver
koopwaarde wordt bepaald op het tijdstip, 
hetwelk ingevolge artikel II, tweede lid, of 
artikel 28, eerste lid, voor de vaststelling van 
de waarde van het bedrijfsvermogen in aan
merking komt ; 

2) de onder de winst begrepen aandeelen 
in de winst van andere ondernemingen, be
nevens het onder de winst begrepen bedrag, 
hetwelk geacht moet worden buiten het Rijk 
te zijn verkregen; 

3) het negatieve bedrag, hetwelk de uit 
komst vormde bij het bepalen van de be
drij fsop brengst overeenkomstig de voor
schriften van de artikelen 7, 8 en 9, onder 1 

en 2, voor de beide voorafgegane belasting
jaren, voor zoover dit niet bij het bepalen 
van de bedrijfsopbrengst over het laatste 
dier jaren in m indering kon worden ge
bracht. 

Artikel 10. 

De naar beneden tot een honderdtal van 
guldens afgeronde bedrijfsopbrengst dient 
tot vaststelling van het grondbedrag naar de 
bedrijfsopbrengst; dit bedraagt: 

1) voor de ondememingen, onderworpen 
aan de vennootschapsbelasting 

-~ ten honderd van de afgeronde bedrijfs
opbrengst; 

2) voor de overige ondernemingen: 
o t en honderd van de eerste duizend gul

den ; 
1 ten honderd van de volgende duizend 

gulden; 
2 ten honderd van de volgende duizend 

gulden; 
:1 ten honderd van de volgende duizend 

gulden; 
4 ten honderd van de volgende duizend 

gulden; 
s ten honderd van alle volgende bedragen 

van de afgeronde bedrijfsopbrengst. 

Artikel II . 

(1) Als bedrij fskapitaal komt in aanmer
king de waarde van het bedrijfsvermogen, 
vermeerderd en verminderd ·overeenkomstig 
het derde en vierde lid. 

(2) Deze waarde wordt voor elk belas
tingjaar bepaald : 

1) voor zooveel betreft de ondememin
gen, onderworpen aan de vennootschapsbe
lasting, overeenkomstig het Besluit op de 
Vermogensbelasting 1942 (No. 52) naar den 
toestand op het in artikel 5, eerste lid, van 
dit besluit bedoelde tijdstip, voorafgaande 
aan of samenvallende met den aanvang van 
het belastingjaar; 

2) voor zooveel de andere ondernemin
gen betreft, overeenkomstig de Wet op de 
Vermogensbelasting 1892 naar den toestand 
bij den aanvang van het belastingjaar; vol
doet de laatste balans van een onderneming, 
vastgesteld in het kalenderjaar, hetwelk aan 
het belastingjaar voorafgaat, aan de eischen, 
gesteld in artikel g dier wet, dan kan op ver
langen van den bdastingplichtige de waarde 
van het bedrijfsvermogen volgens deze ba
lans worden bepaald. 

(3 ) De volgens het vorige lid bepaalde 
waarde van het bedrijfsvermogen wordt ver
meerderd met de bij de vaststelling in min
dering gebrachte schulden, welke voor !anger 
dan een half jaar zijn aangegaan of v66r den 
aanvang van het belastingjaar !anger dan 
een half jaar bestaan hebben; artikel 8, twee
de en derde lid, vinden hierbij overeenkom
stige toepassing. 

(4) Het volgens de beide vorige leden 
berekende bedrag wordt verminderd met de 
onder het bedrijfsvermogen begrepen bedra
gen wegens: 

1) de waarde der binnen het Rijk gele
gen onroerende zaken; 

2) de waarde van de deelgerechtigdheid 
in het kapitaal van andere ondememingen, 
alsmede de waarde van het gedeelte van het 
zuivere vermogen, hetwelk geacht moet wor
den te dienen ten behoeve van bedrijfsuit
oefening buiten het Rijk. 

(s) Indien voor het eerste belastingjaar 
na den aanvang der ondememing geen be
lasting volgens de bedrijfsopbrengst is ver
scl"!uldigd, doordat in het voorafgaande ka
lenderjaar geen boekjaar geeindigd is, wordt 
evenmin belasting volgens het bedrijfskapi
taal geheven. 

(6) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien geeft de noodige 
voorschriften tot aanvulling en uitvoering 
van hetgeen in het tweede lid is bepaald. 

Artikel 12 . 

(1) Het naar beneden tot een duizendtal 
van guldens afgeronde bedrijfskapitaal dient 
tot vaststelling van het grondbedrag naar 
het bedrij fskapitaal ; d it grondbedrag be
draagt twee ten duizend van het ·afgeronde 
bedrijfskapitaal. 

(2) Bedraagt het bedrijfskapitaal min
der dan drie duizend gulden, dan is ter za
ke geen belasting verschuldigd. 
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Artikel 13. 
Door samenvoeging van het grondbedrag 

naar de bedrijfsopbrengst en dat naar het 
bedrijfskapitaal wordt verkregen het grond
bedrag van de ondernemingsbelasting, hier
na t e noemen samengesteld grondbedrag. 

HOOFDSTUK Ill. 

Toescheiding van het samengestelde grond
bedrag aan de gemeenten; vermenigvuldi

gingscijier; verschuldigde belasting. 

Artikel 14. 

(1) Had de ondememing in het tijdvak, 
hetwelk ingevolge artikel 7 voor het bepa
len van de winst in aanmerking komt, slechts 
in een gemeente een of meer bedrijfsinrich
tingen, dan is de belasting uitsluitend ten 
behoeve van deze gemeente verschuldigd. 

(2) Indien een onderneming in het tijd
vak, bedoeld in het eerste lid, in meer dan 
een gemeente bedrijfsinrichtingen had, wordt 
het samengestelde grondbedrag over de ver
schillende gemeenten omgeslagen: 

1) bij ondernemingen, welke het verze
keringsbedrijf uitoefenen en bij kredietinstel
lingen naar verhouding van de bedrijfskos
ten der bedrijfsinrichtingen in elke gemeen
te; 

2) bij de andere ondernemingen naar 
verhouding van de arbeidsloonen, welke aan 
de werknemers, werkzaam in de bedrijfsin
richtingen in elke gemeente, uitbetaald zijn. 

(1) Voor zoover de binnenlandsche be
drijfskosten of arbeidsloonen niet geacht 
kunnen worden tot een der bedrijfsinrichtin
gen te behooren, worden deze gerekend be
trekking te hebben op de bedrijfsinrichtin
gen in de gemeente, waar de leiding der on
derneming gevestigd is. I s deze leiding bui
ten het Rijk gevestigd, dan worden de be
drijfskosten of de arbeidsloonen in aanmer
king genomen voor de gemeente, waar zich 
de belangrijkste binnenlandsche bedrijfsin
richting van de onderneming bevindt. 

(4) Voor de verdeeling komen in aan
merking de bedrijfskosten over het tijdvak, 
bedoeld in het eerste lid, of de arbeidsloo
nen, welke in <lit tijdvak zijn uitbetaald. 

Artikel 15. 
(1) Indien de gemeente, waar de wei'k

nemers eener onderneming wonen - hierna 
te noemen woongemeente - een andere is 
dan die, waar zich de bedrijfsinrichting be
vindt, waartoe hun werkzaamheid overwe
gend behoort - hierna te noemen bedrijfs
gemeente -, wordt het volgens artikel 14 
aan laatstgenoemde gemeente toevallende 
samengestelde grondbedrag of gedeelte daar
van over beide gemeenten omgeslagen. Aan 
de woongemeente worden daarbij toegeschei
d en twee derden van het bedrag, hetwelk 
haar zou worden toegewezen, indien het vol
gens artikel 14 aan de bedrijfsgemeente toe
vallende samengestelde grondbedrag of ge
deelte daarvan over de woongemeente en de 
bedrijfsgemeente werd verdeeld naar ver
houding van het aantal werknemers, het
welk in de woongemeente bij het einde van 

het in artikel 14, eerste lid, bedoelde tijdvak 
woonde, tot het totaal van alle werknemers 
op <lit tijdstip in de bedrijfsinrichting werk
zaam. 

(2) Het eerste lid vindt geen toepassing, 
ingeval in een woongemeente op het daarin 
genoemde tijdstip minder dan vijf werkne
mers van de onderneming wonen. 

Artikel 16. 

Strekt zich een bedrijfsinrichting over 
meer dan een gemeente uit, dan wijst de in
specteur, bedoeld in artikel 21, de gemeente 
aan, waar de bedrijfsinrichting geacht wordt 
uitsluitend te zijn gelegen. Ten aanzien van 
de overige gemeenten vindt, voor zoover de
ze bedrijfsinrichting betreft, artikel 15 geen 
toepassing. Artikel 17. 

(1) De burgemeester eener gemeente kan 
aanspraken zijner gemeente op het geheele 
samengestelde grondbedrag of een gedeelte 
daarvan binnen een maand na den aanvang 
van het belastingjaar, onder opgaaf van re
denen, mededeelen aan den in artikel 2 1 ge
noemden inspecteur. 

(2) De inspecteur wijkt van een ontvan
gen mededeeling niet af, dan nadat hij te vo
ren den burgemeester in de gelegenheid heeft 
gesteld zich daaromtrent te uiten. 

Artikel 18. 
(1) Arbeidsloon in den zin van <lit hoofd

stuk is hetgeen daaronder ingevolge het Be
sluit op de Loonbelasting 1940 (No. 22 4) 
en de ter uitvoering daarvan uitgevaardigde 
voorschriften wordt verstaan, met uitzon
dering van: 

1) de in artikel 4, tweede lid, onder b, 
en derde lid, onder a, van dat besluit ge
noemde uitkeeringen; 

2) de naar de winst berekende beloo
ningen, als tantiemes en gratificaties; 

3) het arbeidsloon, hetwelk een werkne
mer boven dertig duizend gulden geniet. 

(2) Wordt het bedrij f uitgeoefend door 
een vennootschap of vereeniging, welke niet 
in het bezit is van rechtspersoonlijkheid, dan 
wordt jaarlijks voor de in het bedrijf werk
zame beheerende vennooten of bestuurders 
der vereeniging in totaal een bedrag van zes 
duizend gulden als arbeidsloon aangemerkt. 

Artikel 19. 
(1) De ten behoeve van elke gemeente 

verschuldigde belasting wordt bepaald door 
het samengestelde grondbedrag of het ge
deelte daarvan, hetwelk aan de gemeente is 
toegewezen, te vermenigvuldigen met het 
voor de gemeente vastgestelde vermenigvul
digingscijfer. De gemeente stelt bij een ver
ordening, als bedoeld in artikel 269 der ge
meentewet, v66r 1 October van het kalen
derjaar, voorafgaande aan het belastingjaar, 
het vermenigvuldigingscijfer vast. Is v66r 
dit tijdstip geen verordening tot stand geko
men, dan geldt het vermenigvuldigingscijfer 
van het voorafgaande belastingjaar. 

(2) Het vermenigvuldigingscijfer is voor 
alle ondernemingen in dezelfde gemeente ge
lijk. 
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HOOFDSTUK IV. 

Vaststelling van den aanslag; rechtsmiddelen. 
Artikel 20. 

De ondememingsbelasting wordt voor el
ke ondememing door den in artikel 2 1 be
doelden inspecteur in een aanslag vastge
steld, onverschillig of het samengestelde 
grondbedrag aan een gemeente wordt toege
scheiden of over verschillende gemeenten 
wordt omgeslagen. 

Artikel 21. 

Het bepalen van het samengestelde grond
bedrag, het toescheiden daarvan aan een ge
meente en het verdeelen over verschillende 
gemeenten, geschiedt: 

1) voor zooveel betreft de ondememin
gen, welke onderworpen zijn aan de ven1;oot
schapsbelasting, door den inspecteur, die de 
in artikel 7, eerste lid, onder 1, bedoelde 
winst voor de vennootschapsbelasting vast
stelt; 

2) voor zooveel betreft de overige onder
nemingen, door den inspecteur der belastin
gen, in wiens dienstkring de onderneming_ of 
het belangrijkste gedeelte daarvan gevestigd 
is bij het einde van het tijdvak, waarover de 
winst. bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder 
2, berekend wordt. 

Artikel 22. 

(1) Indien het samengestelde grondbe
drag over meer dan een gemeente wordt ver
deeld, geeft de inspecteur, alvorens den aan
slag vast te stellen, aan den belastingplich
tige van het vastgestelde samengestelde 
grondbedrag, van de verdeeling daarvan, met 
inbegrip van de elementen, en van de toe te 
passen vermenigvuldigingscijfers schriftelijk 
kennis. Deze kennisgeving wordt als een aan
slag in den zin van artikel 26 beschouwd; 
tegen den lateren aanslag staan geen rechts
middelen open. 

(2) Aan elk der daarvoor in aanmerking 
komende gemeenten geeft de inspecteur, 
eveneens alvorens den aanslag vast te stel
len, schriftelijk kennis van de elementen van 
de verdeeling van het samengestelde grond
bedrag en van het toe te passen vermenig
vuldigingscij fer. 

(3) Aan den burgemeester, die overeen
komstig artikel 17, eerste lid, een aanspraak 
heeft medegedeeldt, wordt, indien de inspec
teur deze aanspraak ten voile verwerpt, hier
van v66r het vaststellen van den aanslag 
schriftelijk kennis gegeven. 

(4) De Secrctaris-Generaal van het De
partement van Financien geeft de noodige 
voorschriften omtrent de wij ze, waarop de 
kennisgevingen, bedoeld in de vorige leden, 
gedaan worden. 

Artikel 23. 
(1) Binnen een maand na de dagteeke

ning der kennisgeving, bedoeld in artikel 22, 

tweede of derde lid, kunnen de burgemees
ters, 9nder overlegging van de kennisgeving, 
tegen de voorgenomen verdeeling of toewij
zing van het samengestelde grondbedrag en 
de toe te passen vermenigvuldigi_ngscijfers 

beroep instellen bij den raad van beroep, 
binnen wiens rechtsgebied de aanslag zal 
worden opgelegd. 

(2) Het beroep kan niet de toepassing 
van Hoofdstuk II betreffen. 

Artikel 24. 
(1) Van de ingekomen beroepschriften, 

bedoeld in artikel 23, alsmede van het door 
den belastingplichtige ingediende beroep
schrift, indien dit op de verhouding van de 
aandeelen der gemeenten in het samenge
stelde grondbedrag of de toe te passen ver
menigvuldiging~cijfers betrekking heeft, doet 
de raad van beroep door toezending van een 
afschrift bij aangeteekenden brief mededee
ling aan de gemeenten, welker aanspraak op 
het samengestelde grondbedrag of een ge
deelte daarvan bij toewijzing van het beroep 
verandering zal kunnen ondergaan, alsmede 
aan den belastingplichtige, indien toewijzing 
van het beroep tot verhooging van de belas
ting zal leiden. 

(2) Binnen een maand, nadat deze me
dedeeling ter post is bezorgd, kunnen de bur
gemeesters der in het vorige lid bedoelde ge
meenten en de belastingplichtige hun be
denkingen tegen het ingediende beroep
schrift schriftelijk ter kennis van den raad 
van beroep brengen; indien de wensch hier
toe te kennen is gegeven, worden zij bij de 
mondelinge behandeling van het beroep
schrift gehoord. V66r het verstreken zijn van 
den vermelden termijn neemt de raad van 
beroep geen beslissing. 

Artikel 25. 
(1) Het ingevolge artikel 23 ingediende 

beroep wordt beschouwd als een beroep in 
den zin van a rtikel 26. 

(2) Afschrift v an de uitspraak op het 
beroep wordt mede gezonden aan de gemeen
ten en den belastingplichtige, voor zoover zij 
een mededeeling overeenkomstig artikel 24, 
lid 1, ontvingen. 

(3) Tegen de uitspraak van den raad 
van beroep staat geen beroep in cassatie 
open. 

Artikel 26. 
(1) Voor het doen van aangifte, het 

vaststellen van het samengestelde grondbe
drag en van den aanslag in de belasting, de 
rechtsmiddelen, het navorderen van belas
ting, het toepassen van verhooging van den 
aanslag, het herstellen van onjuiste aansla
gen, de kwijtschelding of vermindering, de 
strafbepalingen en de geheimhouding zijn 
van toepassing: 

1) voor zooveel betreft de ondernemin
gen, onderworpen aan de vennootschapsbe
lasting, de bepalingen, welke voor die be
lasting gelden; 

2) voor zooveel de overige ondernemin
gen betreft, de bepalingen, welke daarvoor 
ingevolge het Besluit op de Inkomstenbe
lasting 1941 gelden. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien geeft de noodige 
voorschriften tot aanvulling en uitvoering 
van hetgeen in het vorige lid bepaald is. 
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HOOFDSTUK V. 

Bijzondere bepa/ingen. 

Artikel 27. 
(1) Bedraagt het samengestelde grond

bedrag minder dan vijftig gulden, dan wordt 
de belasting uitsluitend geheven ten behoe
ve van de gemeente, waar de leiding der on
derneming gevestigd is. Is deze leidin g bui
ten het Rijk gevestigd, dan wordt de be
lasting geheven ten behoeve van de gemeen
te, waar zich de belangrijkste binnenlandsche 
bedrijfsinrichting van de onderneming be
vindt. 

(2) Bedraagt het samengestelde grond
bedrag meer dan vijftig gulden, doch het 
aan een gemeente daarin toe te scheiden ge
deelte minder dan vijf gulden, dan wordt dit 
gedeelte aan de in het eerste lid genoemde 
gemeente toegescheiden. 

(3) Ondergaat een aanslag, waarvan het 
samengestelde grondbedrag is verdeeld, een 
vermindering of wordt deze aanslag geheel 
of gedeeltelijk afgeschreven of oninbaar ge
leden, dan wordt, indien het bedrag van de 
vermindering of van de afschrijving dan wel 
het oninbaar geleden bedrag minder dan 
vijftig gulden bedraagt, dit geheele bedrag 
ten laste gebracht van de in het eerste lid 
genoemde gemeente. 

Artikel 28. 
(1) Indien een onderneming in den loop 

van een kalenderjaar wordt gestaakt, wordt 
de aanslag voor het op de staking volgende 
belastingjaar onverwijld vastgesteld. Wordt 
de ondemem ing gestaakt v66r het tijdstip, 
hetwelk volgens artikel II, tweede lid , voor 
de vaststelling van de waarde van het be
drijfsvermogen in aanmerking komt, dan 
wordt de waarde van het bedrijfskapitaal be
paald op het bedrag, hetwelk voor het ten 
tijde der staking loopende belastingjaar in 
aanmerking is genomen ; is de onderneming 
echter eerst in den loop van dit laatste be
lastingjaar aangevangen, dan wordt de 
waarde van het bedrijfskapitaal volgens de 
in artikel II , t weede lid, bedoelde voorschrif
ten op het tijdstip van den aanvang der on
dememing bepaald. 

( 2) Heeft een der daarvoor in aanmer
king komende gemeenten op het tijdstip van 
staking het vermenigvuldigingscijfer voor 
het volgende belastingjaar nog niet vastge
steld, dan wordt dat van het t en tijde der · 
staking loopende belastingjaar toegepast. 

Artikel 29. 
D e Secretaris-Generaal van het Departe

m ent van Financien kan voorschriften uit
vaardigen, volgens welke de belastingplich
tigen gehouden zijn tot het doen van voor-

. uitbetalingen in den loop van het belasting
jaar op rekening van de op te leggen aan
slagen. H et vooruit te betalen bedrag wordt 
als voorloopige aanslag vastgesteld; de ge
meenten kunnen hierop geen aanspraken 
doen gelden. 

Artikel 30. 

De Secretaris-Generaal van de Departe-

1942 

menten van B innenlandsche Zaken en van 
Financien stellen voor elk geval afzonder
lijk vast, welk gedeelte van de aanslagen, 
welke ingevolge artikel 16 t en behoeve van 
de door den inspecteur aangewezen gemeente 
warden opgelegd, toekomt aan de andere 
gemeenten. 

Artikel 31. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien is bevoegd voor be
paalde gevallen of groepen v an gevallen te
gemoet te komen aan onbillijkheden van 
overwegenden aard, welke zich bij de toepas
sing van dit besluit mochten voordoen. 

Artikel 32. 

D e Secretaris-Generaal van de Departe
menten van Binnenlandsche Zaken en van 
Financien geven de noodige voorschriften 
voor de uitkeering aan de gemeenten van 
hetgeen haar ingevolge dit besluit toekomt. 

Artikel 33. 

Voor zoover in dit besluit niet anders is 
bepaald, geven de Secretarissen-Generaal 
van de D epartementen van Binnenlandsche 
Zaken en va n Financien tezamen de ter uit
voering van dit besluit noodzakelijke voor
schriften. 

HOOFDSTUK VI. 

Overgangs- en slotbepa/ingen. 

Artikel 34. 

( 1) Krachtens dit besluit wordt voor het 
eerst belasting geheven voor het belasting
jaar 1942; het vermenigvuldigingscijfer 
wordt voor dit jaar voor alle gemeenten op 
2 ,4 gesteld. 

(2) De Secretarissen-Generaal van de 
D epartementen van Binnenlandsche Zaken 
en van Financien bepalen nader in welke 
mate en op welke wijze de voor het belas
tingjaar 1942 geheven belasting aan de ge
meenten wordt uitgekeerd. 

(3) M et afwijking van artikel 19, eerste 
lid, kan voor het belastingjaar 1943 het ver
menigvuldigingscijfer uiterlijk op 28 Fe
bruari 1943 worden vastgesteld. 

Artikel 35. 
(1) Van de ondem emingen, welke in het 

kalenderjaar 1941 zijn gestaakt, wordt geen 
ondememingsbelasting geheven. 

( 2) D e bepalingen van artikel 3, eerste 
en tweede lid, van het Liquidatiebesluit 1941 
(No. 172) zijn voor de ondernemingsbelas
ting van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 36. 
(1) D e belasting, bedoeld in artikel 277, 

antler c, der gemeentewet, wordt nog slechts 
geheven over belastingjaren, welke v66r 1 

Januari 1941 zijn aangevangen. 
(2) D e gemeenten verleenen ambtshalve 

ontheffing tot zooveel twaalfde gedeelten der 
in het eerste lid bedoelde belasting over een 
v66r 1 Januari 1942 aangevangen belasting
jaar, als voile maanden daarvan vallen in het 
kalenderjaar 1942 . 
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Artikel 37. 
Het bepaalde in artikel x47 der g~meente

wet treedt na 3x December x94x bmten wer
king. 

Artikel 38. 
(x) Dit besluit treedt in werking op den 

·dag zijner afkondiging. . 
( 2 ) Het wordt aangehaald als ,,Beslmt 

op de Ondememingsbelasting x942". 

's-Gravenhage, 28 April x942. 
D e S .-G. van het D ep. van Binnen

/andsche Zaken, 
K. J. FREDERIKS. 

D e waarnemend S .-G. van het Dep. 
van Financien, 

H. P OSTMA. 

N °. 51. 

3o April z942 . BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Depa rtement van 
Financien betreffende devennootschaps
belast in g (Besluit op de Venn~otschaps 
belasting x 942). (Verordenmgenb/ad, . 
Aflevering x2.) 

Op grond van § x der "'.erordening No. 23/ 
x940 en in overeenstemmmg m et de §§ :": en 
3 der Verordening No. 3/x940 van den R1Jks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUI{ I. 

Belastlngpllcht. 

Artikel x. 
Er wordt een directe belasting geheven 

onder den naam van vennootschapsbelasting. 

Artikel 2. 

(x) Als binnenlands~he belastingplichti
gen zijn aan .?e belast!ng onderworpen de 
binnen het RtJk gevesttgde . 

x) vennootschappen, welker ~ap1taal ge
heel of ten deele in aandeelen 1s verdeeld 
(naamlooze vennootschappen en comman
ditaire vennootschappen op aandeelen) ; 

2 ) cooperatieve veree~igingen en andere 
vereenigingen op coopera~1even grondsla!?i; 

3) onderlinge verzekenngmaatschapp1Jen, 
alsmede vereenigingen, welke op on~er~mgen 
grondslag als verzekeraar of k red1etmstel- . 
ling optreden; . . 

4) stichtingen, vereemgm~en met rec~_ts
persoonlijkheid, andere P:'~aatrechtehJke 
rechtspersonen en vereemg,_ngen zonder 
rechtspersoonlijkheid, welke met onder 1, 2 

of 3 vallen, voor zoover zij een bedrijf uit-
oefenen; . 

5) bedrijven van_ op~nbare hchame_I_l, 
wordende hieronder mtslu1tend zulke bednJ
ven begrepen, welke geen landbouwbedrijf 
zijn in den zin van artikel 18 van het Be
sluit op de Inkomstenbelasting x94x (No. 
105). . 

( 2 ) Voor de toepassmg van ·dit besluit 
wordt onder bedrijf mede verstaan een naar 
het uiterlijke met bedrijfsuitoefening over
eenkomende werkzaamheid, welke in con-

currentie treedt met bedrijven, uitgeoefend 
door natuurlijke personen, dan we! door 
lichamen, als bedoeld in lid 1 , onder 1, 2 of 3. 

(3) Waar een rechtspersoon, een com
manditai re vennootschap op aandeelen, een 
vereemgmg zonder rechtspersoonlijkheid, 
dan we! een bedrijf van een openbaar lichaam 
gevestigd is, wordt naar de omstandigheid 
beoordeeld. Heeh de oprichting of het in
stellen plaats 1;evonden naar Nederlandsch 
recht, dan wordt echter steeds Nederland 
als land van vestiging beschouwd. 

Artikel 3. 
(1) Als buitenlandsche belastingplichti

gen zijn aan de belasting onderworpen de 
niet binnen het R.ijk gevestigde rechtsperso
nen, commanditaire vennootschappen op 
aandeelen, vereenigingen zonder rechtsper
soonlijkheid en fondsen (beheeren) , welke 

x) binnen het Rijk een landbouwbedrijf 
in den zin van artikel 18 van hetBesluit op de 
lnkomstenbelasting 194x uitoefenen, dan we! 

2) m et behulp van een binnen het Rijk 
aanwezige vaste inrichting of van een vasten 
vertegenwoordiger, binnen het Rijk een niet 
onder x vallend bedrijf uitoefenen, dan we! 

3) binnenlandsche bronnen van inkomen · 
hebben in den zin van artikel 39, lid x, 2 °. 
en 3 °., van het Besluit op de Inkomstenbe
lasting x94x. 

(2) De in lid 1 bedoelde fondsen zijn 
dezulke, welke voor de heffing van de be
lastingen niet beschouwd warden als deel 
uitmakende van het vermogen van natuur
lijke personen, van rechtspersonen, van com
manditaire vennootschappen op aandeelen 
of van vereenigingen zonde r rechtspersoon
lijkheid. 

Artikel 4. 
(1) Binnenlandsche rechtspersonen en 

vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, 
zoomede niet binnen het Rijk gevestigde 
rechtspersonen, commanditaire vennoot
schappen op aandeelen, vereenigingen zon
der rechtspersoonlijkheid en fondsen (in den 
zin van artikel 3, lid 2) zijn beperkt belas.
tingplichtig t er zake van het genieten van 
onder het Besluit op de Dividendbelasting 
194x (No. n7) vallende opbrengst van effec
ten, welke niet tot een binnenlandsch be
drijfsvermogen behooren. 

(2) Belastingplicht volgens lid x bestaat 
.niet, voor zoover het gerechtigd zijn tot de 
opbrengst van de effecten reeds volgens ar
tikel 3 of volgens het Besluit op de Inkom
stenbelasting 1941 belastingplicht ten ge
volge heeft. 

(3) De belastingplicht volgens lid x heeft 
geen antler gevolg, dan dat de geheven divi
dendbelasting niet wordt teruggegeven. De 
overige bepalingen van dit besluit zijn op 
hen, die aldus belastingplichtig zijn, niet van 
toepassing. 

Artikel 5. 
(1) Van de belasting zijn vrijgesteld: 
1) het Staatsbedrijf der Posterijen, Te

legrafie en Telefonie, de Rijkspostspaarbank, 
de Staatsloterij en het Staatsboschbeheer; 
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2) rechtspersonen en commanditaire ven
nootschappen op aandeelen, welker bezittin
gen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend be
staan in onroerende goederen, waarvan op 
de wijze, omschreven in artikel 2, lid 2, der 
Natuurschoonwet 1g28 is bepaald, dat zij 
kunnen worden aangemerkt als landgoederen 
in den zin v an artikel 1 dier wet; 

3) rechtspersoonlijkheid bezittende, ten 
behoeve van personeel ingestelde pensioen
fondsen, begrafenisfondsen, ziektefondsen, 
werkloosheidsfondsen en ondersteunings
fondsen, volgens door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Financien te 
geven richtlijnen. 

(2) De vrijstellingen volgens lid 1 geven 
geen aanspraak op teruggaaf van dividend
belasting. 

(3) De vrijstelling, omschreven in lid 1, 

onder 3, geldt slechts ten aanzien van bin
nen het Rijk, dan we! in Nederlandsch
Indie, Suriname of Cura<;;ao gevestigde 
rechtspersonen. 

HOOFDS'l'UK II. 
Voorwerp 1ler belastlng blj binnenlandsche 

belastiugpllch tlgen. 

A. Algemeene bepa/ingen. 
Artikel 6. 

(1) Voorwerp van de belasting is bij de 
binnenlandsche belastingplichtigen het over 
een jaar berekende belastbare bedrag. Dit 
wordt verkregen door de winst over het jaar 
te verminderen met het nog onverrekende 
verlies, dat bij het berekenen van de winst 
over de beide ·Joorafgegane jaren gebleken 
is, en te vermeerderen met de bijtellingen, 
omschreven in de artikelen 19 en 20. 

(2) De winst wordt berekend op den 
voet van de artikelen 8 tot en met 12 en 22 

van het B esluit op de Inkomstenbelasting 
1941, tenzij bij of krachtens <lit besluit an
ders is bepaald of tenzij uit het verschil in 
wezcn tusschen den belastingplichtige en 
een natuurlijk persoon het tegendeel voort
vloei t. 

Artikel 7. 
(1) Waar in <lit besluit wordt gesproken 

van jaar, wordt daaronder verstaan het ka
lenderjaar. 

(2) Verricht een belastingplichtige, die 
regelmatig boekhoudt, geregeld jaarlijksche 
afsluitingen, gepaard gaande m et een inven
tarisatie, dan treedt echter het boekjaar 
voor het kalenderjaar in de plaats. 

(3) M et het begin - onderscheidenlijk 
het einde - van een jaar wordt gelijkgesteld 
het begin - onderscheidcnlijk het einde -
van den belastingplicht. 

(4) Is een belastingplichtige ontbonden, 
dan kan de inspecteur bepalen, dat twee of 
drie jaren te zamen als een jaar zullen wor
den beschouwd. Hetzelfde geldt, indien een 
bedrijf in liquidatie getreden is, dat volgens 
artikel 2, lid 1, onder 4, den belastingplicht 
teweeggebracht heeft. 

(5) Waar in <lit besluit wordt gesproken 
van ,,de inspecteur", wordt daaronder ver
staan de inspecteur der belastingen. 

Artikel 8. 
Met betrekking tot de in artikel 2, lid 1, 

onder 1, 2 en 3, genoemde belastingplichti
gen wordt het geheele vermogen als bedrijfs
vermogen beschouw~. 

· B. Vrijgestelde winstbestanddeelen. 

1 . Spoor we g bed r ij f; spa a r
w ezen. 
Artikel 9. 

Voor de heffing van de belasting blijven 
buiten aanmerking de uitkomstcn van : 

1) het spoorwegbedrijf der N .V. Neder
landsche Spoorwegen, met inbegrip van het 
locaalspoorwegbedrijf, <loch met uitsluiting 
van het tramwegbedrijf; 

2) het beleggen van toevertrouwde spaar
gelden, indien de belastingplichtige zich vol
gens doe! en feitelijke werkzaamheid uitslui
tend of in belangrijke mate wijdt aan het be
vorderen van het sparen door kleine spaar
ders of door personeel eener onderneming, 
dan we! van een groep van ondernemingen. 
Deze vrijstelling is niet van toepassing, in
dien het beleggen geregeld mede den vorm 
aanneemt van kredietverleening voor be
drijfsdoeleinden. 

2. D ee In em in gen. 
Artikel 10. 

(1) Heeft de belastingplichtige sedert 
het begin van het jaar onafgebroken een aan
merkelijk belang gehad bij een vennoot
schap, waarvan bet kapitaal geheel of ten 
deele in aandeelen is verdeeld, dan blijven 
de ter zake van dat belang genomen dividen
den buiten beschouwing, voor zoover deze 
niet in mindering worden gebracht op de 
boekwaarde van het aandeelenbezit. Met be
trekking tot een deelneming in een vennoot
schap, welke buiten het Rijk gevestigd is, is 

· de vrijstelling slechts van toepassing, indien 
deze vennootschap aan een gelijksoortige 
buiten het Rijk geheven belasting onderwor
pen is. 

(2) E en aanmerkelijk belang in den zin 
van lid 1 wordt aanwezig geacht, indien de 
belastingplichtige voor ten minste een vierde 
gedeelte van het nominaal gestorte kapitaal 
rechtstreeks aandeelhouder is en het aan
deelhouderschap niet wederkeerig is. 

(3) Het voorschrift van lid 1 vindt mede 
toepassing, indien een aanmerkelijk belang 
niet aanwezig is gewees_t~ doch de Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
cien verklaard heeft, dat het aandeelenbezit 
een deelneming vertegenwoordigt, en dat het 
aanhouden van deze deelneming in de lijn 
van de normale uitoefening van het bedrijf 
ligt of dat het algemeeri belang gediend is 
geweest door het aangaan van deze deelne
ming. 

(4) Lid 1 is slechts van toepassing ten 
aanzien van vennootschappen, welker kapi
taal geheel of ten deele in aandeelen is ver
deeld, onderlinge verzekeringmaatschap
pijen en hiermede gelijk te stellen vereeni
gingen, alsmede bedrijven van openbare 
lichamen. 

K 2663 
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3. B e 1 e g g i n g s m a a t s c h a p p ij e n. 

Artikel II. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien bepaalt, of en in 
hoeverre artikel 10 overeenkomstige toepas
sing vindt met betrekking tot beleggings
maatschappijen, ook al is een aanmerkelijk 
belang niet aanwezig. 

(2) Onder beleggingsmaatschappijen wor
den verstaan naamlooze vennootschappen, 
welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend de 
verkrijging, het bezit, het beheer en de ver
vreemding van effecten ten doe! hebben. 

4. W i n s t e n b ij r e o r g a n i s a t i e. 

Artikel 12. 

Buiten beschouwing bij het berekenen van 
de winst blijft de vermogensvermeerdering, 
ontstaan door het prijsgeven van rechten van 
schuldeischers ter bevordering van een reor
ganisatie van den belastingplichtige. 

C. Bedrijfskosten. 

Artikel 13 . 

Bij het bepalen van de winst worden de 
volgende posten als bedrijfskosten be
schouwd, onverminderd hetgeen in het Be
sluit op de Inkomstenbelasting 1941 is be
paald: 

1) bij alle belastingplichtigen: 
a) aandeelen in de winst (tantiemes), aan 

bestuurders en verder personeel toegekend 
ter zake van in het bedrijf verrichten arbeid, 

b) aandeelen in de winst, toekomende 
aan houders van winstdeelende obligatien, 
welke niet aan oprichters, stichters, aandeel
houders, leden of deelnemers als zoodanig 
zijn uitgereikt, 

c) aandeelen in de winst, toekomende aan 
verleeners van een concessie of van een li
centie op een octrooi en aan andere derge
lijke personen of lichamen als zoodanig;_ 

2) bij vennootschappen, welker kap1taal 
geheel of ten deele in aandeelen is verdeeld: 

a) de kosten van het plaatsen van aan
deelen, behalve voor zoover deze kosten ge
dekt kunnen worden uit het opgeld, bij de 
uitgifte bedongen, 

b) het aandeel in de winst, aan de voor 
het geheel aansprakelijke vennooten eener 
commanditaire vennootschap op aandeelen, 
als zoodanig, toekomende; 

3) bij verzekeringondememingen: 
a) het aandeel in de winst, aan verzeker

den als zoodanig toekomende, 
b) de, ter zake van loopende verzeke

ringsovereenkomsten, door de techniek van 
het verzekeringsbedrijf geboden vergrooting 
van reserves, volgens door den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
cien gestelde regelen; 

4) bij coi:iperatieve vereenigingen en an
dere vereenigingen op coi:iperatieven gron<l
slag: 

a) aandeelen in de winst (prijs- of loon
bijslagen), aan de leden toegekend naar den 
maatstaf van de door hen in het jaar jegens 

de vereeniging verrichte leveringen van goe
deren of andere praestatien - verplichte ka
pitaalverstrekking daaronder niet begrepen 
- , verminderd met hetgeen aan de leden 
minder zou zijn toegekend, indien ook aan 
de niet-leden, die soortgelijke praestat ien 
hebben verricht, te dezer zake een aandeel 
in de winst zou zijn toegekend op denzelfden 
voet als aan de leden, 

b) aandeelen in de winst (afnemersdi
videnden), aan de leden toegekend naar den 
maatstaf van hun aandeel in den omzet der 
vereeniging over het jaar, verminderd met 
hetgeen aan de leden minder zou zijn toe
gekend, indien ook aan de niet-leden, die 
van de vereeniging hebben gekocht, gehuurd . 
of diensten afgenomen, te dezer zake een 
aandeel in de winst zou zijn toegekend op 
denzelfden voet als aan de leden, 
met dien verstande, dat deze bepalingen 
niet gelden, voor zoover op de inleggelden 
minder dan een redelijke interest, berekend 
over het zuivere vermogen bij het begin van 
het jaar, wordt uitgekeerd. 

D. Onttrekkingen; niet voor a/trek 
vatbare uitgaven. 

Artikel 14. 

Met onttrekkingen in den zin van artikel 
9, lid 2, van het Besluit op de Inkomsten
belasting 1941 worden gelijkgesteld: 

1) de niet onder artikel 13 vallende on
middellijke of middellijke uitdeelingen van 
winst, onder welken naam of in welken vorm 
ook gedaan - d aaronder begrepen de aan
deelen in de winst, uitgekeerd op winst- of 
amortisatiebewijzen, welke zijn uitgereikt 
aan schuldeischers ter delging van hun 
schuldvordering -; 

2) de niet onder artikel 13 vallende uit
keeringen, welke gedaan worden ingevolge 
voorschrift, vervat in den stichtingsbrief, de 
statuten, het reglement of de andere over
eenkomstige akte; 

3) de vennootschapsbelasting en de ver
mogensbelasting, alsmede gelijksoortige bui
ten het Rijk geheven belastingen, indien voor 
den belastingplichtige te dier zake een ver
lichting ter voorkoming van dubbele belas
ting van toepassing is; 

4) de belooningen - met inbegrip van 
aanspraken op toekomstige of voorwaarde
lijke uitkeeringen - welke worden toege
kend voor de werkzaamheid van commissa
rissen, gecommitteerden of andere dergelijke 
met het toezicht op de bestuurders of de 
beheerders belaste natuurlijke of rechtsper
sonen; 

s) de uitgaven te algemeenen nutte en 
die voor liefdadige, kerkelijke en dergelijke 
doeleinden; 

6) vaste interessen op verplichte inleg
gelden van coi:iperatieve vereenigingen en 
andere vereenigingen op coi:iperatieven 
grondslag, vaste interessen op aandeelen in 
waarborgfondsen en, in het algemeen, alle 
vaste interessen op verplichte kapitaalver
strekkingen door leden, deelnemers of aan
deelhouders als zoodanig. 

9 
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E. Bedragen, welke niet ten voile als 
bedrijfskosten worden aangemerkt. 

Artikel 15. 
Met bedrijfskosten wordt geen rekening 

gehouden, voor zoover zij verband houden 
met gedeelten van de winst, welke niet aan 
de belasting zijn onderworpen. 

F. A/trek van verlies. 

Artikel 16. 
(1) Bij het vaststellen van de onverre

kende verliezen van vorige jaren en van het 
volgens artikel 2 0 op de positieve herleide 
overgangsreserve in mindering te brengen 
verlies van het jaar zelf blijven de bepalin
gen van de artikelen 12 en 14, onder 4, bui
ten toepassing. 

(2) Verliezen uit vorige jaren zijn niet 
voor aftrek vatbaar, zoolang zulke verlie
zen kunnen worden verrekend met een her
leide overgangsreserve, als bedoeld in H oofd
stuk II van het Invoeringsbesluit Vennoot
schapsbelasting 1942. 

G . Zetelverp/aatsing naar een plaats 
buiten het Rijk. 

Artikel 17. 

(1) Eindigt de belastingplicht door ver
andering van het land van vestiging, dan 
wordt het zuiver bedrijfsvermogen geacht 
onmiddellijk v66r deze verandering te zijn 
uitgedeeld voor andere dan bedrijfsdoelein
den. 

(2) De activa en passiva worden daarbij 
steeds geschat op de in artikel 10, lid 2, van 
het B esluit op de Inkomstenbelasting 1941 
omschreven bedrijfswaarde. 

H. Overdracht van alle bestanddeelen van 
het zuivere vermogen. 

Artikel 18. 
(1) Indien alle bestanddeelen van het 

zuivere vermogen van een belastingplichti 
ge, vallende onder artikel 2, lid 1, onder 1, 

2 of 3 , worden overgenomen door een of 
meer anderen, dan wordt aangenomen, dat 
een jaar is geeindigd. Het zuiver vermogen 
bij het einde van dit jaar wordt gesteld op 
de geldswaarde van de tegenpraestatie van 
den overnemer - beoordeeld naar het tijd
stip van de overneming -, verminderd met 
hetgeen van deze tegenpraestatie als uitdee
ling van den belastingplichtige beschouwd 
moet worden, dan wel door den belasting
plichtige zelven ontvangen en uitgedeeld is. 

( 2) De ter zake van de overdracht be
haalde winst blijft voor de heffing van de 
belasting buiten aanmerking, voor zoover de 
volgende voorwaarden vervuld zijn: 

1) alle bestanddeelen van het zuivere 
vermogen eener vennootschap, welker kapi
taal geheel of t en deele in aandeelen is ver
deeld, gaan over op een andere zoodanige 
vennootschap tegen toekenning van aandee
len in de overnemende vennootschap; 

2) de latere heffing van vennootschaps
belasting over deze winst is verzekerd. 

I. Bijtellingen. 

Artikel 19. 

(1) Is het bedrag, hetwelk overblijft na 
den bij artikel 6, lid 1, bedoelden aftrek van 
verlies , kleiner dan het minimum belastbare 
bedrag, berekend op den voet van de leden 
2 en 3, d an wordt het na <lien aftrek over
blijvende bedrag verhoogd tot dat minimum. 

( 2) H et minimum van het belastbare 
bedrag is de som van: 

1) de onder artikel 14, onder 1 en 6, val
lende bedragen over het jaar, voor zoover 
zij gezamenlijk meer bedragen dan vier ten 
honderd van: 

a) het op de aandeelen gestorte kapitaal, 
of 

b) het bedrag van de verplichte inleg
gelden, of 

c) het bedrag van de waarborgfondsen 
der onderlinge verzekeringmaatschappij of 
der vereeniging, welke op onderlingen 
grondslag als verzekeraar of als kredietin
stelling optreedt, of 

d) - indien a noch b noch c van toe
passing is - het bedrag van het voor de 
vermogensbelasting vastgestelde zuivere ver
mogen, 
een en antler naar den toestand bij het einde 
van het jaar ; 

2) de belooningen over het jaar, toege
kend wegens in artikel 14, onder 4, bedoelde 
werkzaamheid; 

3) d e belooningen over het jaar, welke 
aan bestuurders, beheerders en andere leden 
van het leidende personeel zijn toegekend, 
voor zoover deze bedragen buiten redelijke 
verhouding staan tot den daarvoor verrich
ten arbeid. 

(3) Liquidatie-uitkeeringen blijven voor 
de toepassing van lid 2, onder 1 , buiten be
schouwing. 

(4) Bedragen, welke eerst na afloop van 
het jaar worden vastgesteld, worden steeds 
geacht betrekking te hebben op het jaar, 
aan de vaststelling voorafgaande. 

(s) T en aanzien van beleggingsmaat
schappijen in den zin van artikel II, lid 2, 

kan de Secretaris- Generaal van het D epar
tement van Financien bepalen, dat het in 
lid 2 omschreven bedrag van vie'r ten hon
derd verhoogd wordt tot het bedrag, hetwelk 
ingevolge de artikelen 10 en II buiten be
schouwing blijft. 

Artikel 20 . 

(1) Het volgens de overige bepalingen 
van dit hoofdstuk berekende bedrag wordt 
vermeerd erd m et het geen op den voet van 
de leden 2 en 3 van dit artikel op de her
leide overgangsreserve in mindering ge
bracht dient te worden, voor zoover dit niet 
bestaat in vennootschapsbelasting. 

(2) In mindering van de herleide over
gangsreserve warden gebracht de op het jaar 
betrekking hebbende, onder artikel 14 -
met uitzondering v an het onder 3 bepaalde 
- vallende bedragen, voor zoover zij niet 
kunnen warden gedekt uit het zuiver vermo
gen bij het einde van het jaar, nadat dit ver
minderd. is met: 
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1) het op de aandeelen gestorte kapi
taal, de verplichte inleggelden of de waar
borgfondsen, bij het einde van het jaar; 

2) de herleide overgangsreserve bij het 
einde van het jaar, na aftrek van het daar
op in mindering te brengen verlies over het 
jaar. 

(3) Het gedeelte van de vennootschaps
belasting, hetwelk ingevolge lid 1 verschul
digd is, wordt mede op de herleide over
gangsreserve in mindering gebracht. 

(4) Heeft artikel 19 geen toepassing ge.
vonden, dan wordt het belastbare bedrag 
ten minste gesteld op hetgeen volgens de le
den 1 tot en met 3 dient te worden bijgeteld. 

HOOFDSTUK III. 
Voorwerp der belastlng blj bultenlandsche 

belastlng·pllchtlgen. 
Artikel 21. 

Voorwerp van de belasting is bij de bui
tenlandsche belastingplichtigen het over een 
jaar berekende gezamenlijke zuivere bedrag, 
door hen genoten uit hoofde van binnenland
sche bronnen van inkomen, als bedoeld zijn 
in artikel 39, lid 1, van het Besluit op de 
Inkomstenbelasting 1941, dit bedrag vermin
derd met: 

1) de onverrekende verliezen van vorige 
jaren in den zin van artikel 16, lid 1, 1°., 
van het Besluit op de Inkomstenbelasting 
1941, uit hoofde van binnenlandsche bron
nen van inkomen, en 

2) de niet met het verwerven van zui
vere opbrengsten of andere inkomsten in 
verband staande interessen van schulden, 
welke verzekerd zijn door hypotheek op een 
binnen het Rijk gevestigde onroerende zaak. 

Artikel 22. 
De volgende verrichtingen van niet bin

nen het Rijk gevestigde vervoerondememin
gen worden in geen geval aangemerkt als 
uitoefening van een bedrijf binnen het Rijk: 

1) het vervoer te water en door de lucht 
van personen en goederen tusschen Neder
landsch-lndie, Suriname, Cura,;ao en het 
buitenland eenerzijds en plaatsen in Neder
Iand anderzijds; 

2) het exploiteeren van baanvakken van 
spoor- en tramlijnen tusschen de grens en 
het naast bi} de grens gelegen station, mits 
in het land, waar de onderneming gevestigd 
is , door Nederlandsche ondernemingen ge
lijke vrijstelling wordt genoten 

Artikel 23. 
(1) De bepalingen ~an Hoofdstuk II van 

het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 
vinden ook ten aanzien van buitenlandsche 
belastingplichti6en overeenkomstige toepas
sing, voor zoover het tegendeel niet uit de 
artikelen 21 en 22, uit het verschil in we
zen tusschen den belastingplichtige en een 
natuurlijk persoon of uit de v olgende leden 
van dit artikel volgt. 

( 2) Bij het bepalen van de winst worden 
ook de artikelen 9 tot en met 12 in aanmer
king genomen. De artikelen 13 tot en met 
16 zijn mede van toepassing, met <lien ver-

stande, dat de belooningen van commissa
rissen - voor zoover zij van de winst onaf
hankelij k zijn - steeds geacht worden niet 
met binnenlandsche bronnen van inkomen 
in verband te staan. 

(3) Het binnenlandsche bedrijfsvermo
gen wordt als een afzonderlijk bedrijfsver
mogen beschouwd. 

HOOFDSTUK IV. 
Aanslag; voorultbetallng. 

Artikel 24. 
(1) De binnenlandsche belastingplichti

gen worden aangeslagen in de gemeente, 
waar zij bij het einde van het jaar gevestigd 
zijn. 

(2) In welke gemeente een binnenlandsch 
belastingplichtige gevestigd is , wordt naar 
de omstandigheden beoordeeld, met <lien 
verstande, dat een belastingplichtige, die 
binnen het Rijk een bedrijf uitoefent, ge
acht wordt te zijn gevestigd ter plaatse, waar 
het bedrijf, of het belangrijkste gedeelte van 
het bedrijf, wordt uitgeoefend. 

(3) De buitenlandsche belastingplichti
gen, alsmede de binnenlandsche belasting
plichtigen, die hun bedrijf rondvarend of 
rondtrekkend uitoefenen, worden aangesla
gen in de gemeente, door den Seci-etaris-Ge
neraal van het Departement van Financien 
te bepalen. 

(4) De aanslagen worden geregeld door 
den inspecteur. Belastbare bedragen, welke 
niet tot een aanslag leiden , worden door den 
inspecteur vastgesteld uitsluitend op verzoek 
van de bestuurders van den belastingplich-
tige. Artikel 25. · 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien kan voorschriften uit
vaardigen, volgens welke de belastingplich
tigen gehouden zijn tot het doen van voor
uitbetalingen op rekening van de op te leg
gen aanslagen. Het vooruit te betalen bedrag 
wordt als voorloopige aanslag vastgesteld. 

HOOFDSTUK V. 
Tarlef. 

Artikel 26. 
Voor de toepassing van het tarief wordt 

het belastbare bedrag naar beneden afge
rond tot een tiental guldens. 

Artikel 27. 
(1) De vennootschapsbelasting wordt ge

heven volgens het onderstaande tarief: 

Zie pag. 132, 1e kolom, bovenaan. 

(2) Het tarief wordt onveranderd toege
past, indien het jaar korter of !anger dan 
twaalf maanden heeft geduurd. 

Artikel 28. 
(1) Is een gedeelte van het belastbare 

bedrag van een binnenlandschen belasting
plichtige in Nederlandsch-Indie, Suriname 
of Cura,;ao aan een overeenkomstige belas
ting onderworpen, dan wordt de volgens ar
tikel 27 berekende belasting verminderd met 
het bedrag, hetwelk verkregen wordt door 
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Belastbaar bedra~. Belastingpercen
tage 

1. niet meer dan f 37 500 

2. meer dan f 37 500, 
doch niet meer dan 
f 44,1 10 

en bovendien over het 
gedeelte boven f 37 500 

3. meer dan f 44 no, 
doch niet meer dan 
f 75 000 . 

4. meer dan f 75 ooo, 
doch niet meer dan 
f 100 000 

en bovendien over het 
gedeelte boven f 75 ooo 

5. meer dan f 100 ooo, 
doch niet meer dan 
f 375 000 

6. meer dan f 3 7 5 ooo, 
doch n iet meer dan 
f 441 170 

en bovendien over het 
gedeelte boven f 3 75 ooo 

30 

30 

50 

50 

7. meer dan f 441 170 55 

50 

50 

artikel 27 op dat gedeelte afzonderlijk toe 
te passen. 

(2) In gevalhm, waarin voor natuurlijke 
personen voorschriften ter voorkoming van 
dubbele inkomstenbelasting tusschen Neder
land en een vreemden Staat gelden, vinden 
d eze overeenkomstige toepassing voor de 
vennootschapsbelasting. Voor zoover bij die 
voorschriften de nationaliteit van den be
lastingplichtige van belang is, wordt de be
Jastingplichtige geacht de nationaliteit te 
hebben van het grondgebied, naar welks 
recht dezelve is opgericht of ingesteld. 

HOO FDS'fUK VI. 
Aanglfte. 

Artikel 29. 
(1) De bestuurders van een belasting

plichtige zijn v erplicht aangifte te doen bin
nen een maand na de vaststelling van de 
jaarstukken, doch uiterlijk binnen zes maan
den na het einde van het jaar. D e termijn 
voor het inleveren van de aangifte kan door 
den inspecteur v10 rden verlengd. 

(2) D e aangifte wordt gedaan door het 

inleveren van een onderteekend aangiftebil
jet t en kantore van den inspecteur, binnen 
wiens dienstkring de aanslag moet worden 
opgelegd. D e Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien stelt het formu
lier voor het aangiftebiljet vast. 

(3) Het biljet wordt, hetzij ambtshalve, 
hetzij op verzoek, verstrekt door den inspec
teur. Het wordt duidelijk, stellig en zonder 
voorbehoud naar waarheid ingevuld. 

(4) D e bestuurders leveren met de aan
gifte een eigenhandig onderteekend afschrift 
in van de jaarstukken, welke m et de aan
gifte verband houden. Voor de ingeleverde 
geschriften geeft de inspecteur desverlangd 
een ontvangbewijs af. 

(5) Indien er meer dan twee bestuurders 
zijn, kan de onderteekening van het aangifte
biljet en de geschriften, bedoeld in lid 4, ge
schieden door Blechts twee bestuurders. 

HOO F DSTU K VII. 
Verrekening van de voorlooplge aanslagen; 
tera ggaaf en verrekenlng van 1llvlllend• 

belastlng. 

Artikel 30. 
(1) Met den vastgestelden aanslag wordt 

de voorloopige aanslag verrekend. De aan
slag, of het in te vorderen gedeelte van den 
aanslag, dient binnen een maand na de dag
teekening van het aanslagbiljet t e worden 
voldaan. Overtreft de voorloopige aanslag 
den aanslag, dan wordt het verschil terug
gegeven. 

( 2) Bij het vaststellen van den aanslag, 
dan we! het nemen van het besluit tot het 
niet opleggen van een aanslag, verleent de 
inspecteur tevens teruggaaf van de dividend
belasting, welke ten laste van den belasting
plichtige is geheven over in het belastbare 
bedrag begrepen opbrengsten van effecten. 

(3) Is de teruggaaf niet hooger dan het 
bedrag van den aanslag, verminderd met dat 
van den voorloopigen aanslag, dan wordt de 
teruggaaf van dividendbelasting opgenomen 
in het koh ier en in mindering gebracht op 
het in te vorderen bedrag wegens vennoot
schapsbelasting. In de overige gevallen 
wordt de teruggaaf verleend bij beschikking 
van den inspecteur. Afschrift van de be
schikking wordt aan den belastingplichtige 
gezonden bij aangeteekenden brief of uit
gereikt tegen gedagteekend ontvangbewijs. 

HOOFDSTUK VIII. 
AansprakelJJkheld voor de belastlng. 

Artikel 31. 
Hoofdelijk aansprakelijk zijn: 
1) voor de belasting, verschuldlgd door 

een belastingplichtige zonder rechtspersoon
lijkheid: de best uurders of beheerders; 

2) voor de belasting, verschuldigd door 
een belastingplichtige, die is ontbonden, of 
door een binnenlandsch belastingplichtige, 
wiens plaats van vestiging is verlegd naar 
een plaats buiten het Rijk: de met de ver
effening of de verlegging belaste personen, 
behoudens voor zoover zij aantoonen, dat d e 
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niet-voldoening niet aan hen te wijten is; 
3) voor de belasting, verschuldigd door 

een buitenlandsch belastingplichtige: de 
personen, die den belastingplichtige binnen 
het Rijk vertegenwoordigen, behoudens voor 
zoover zij aantoonen, dat de niet-voldoening 
niet aan hen te wijten is. 

HOOFD STUI{ IX. 
Gang van zakeu; r echtsmi(ldelen. 

Artikel 32. 
Voor de vennootschapsbelasting zijn, tot

dat dienaangaande een nadere regeling zal 
zijn getroffen, de volgende bepalingen van 
het Besluit op de Winstbelasting 1940 (No. 
83) van kracht, met <lien verstande, dat voor 
,,het lichaam" of ,,een lichaam, als bedoeld 
is bij artikel 1" wordt gelezen: ,,den belas
tingplichtige", onderscheidenlijk ,,een belas
tingplichtige": 

1) artikel 12, leden 1 en 2 ; 
2) Hoofdstuk IV (Bezwaren tegen den 

aanslag), met <lien verstande, dat: 
a) m et betrekking tot de toepassing van 

artikel 24 van het tegenwoordige besluit en 
de daarop gegronde voorschriften beroep 
niet is toegelaten, 

b) het bezwaar mede betrekking kan 
hebben op de in het kohier opgenomen of 
bij beschikking verleende teruggaaf van di
videndbelasting, dan wel op het achterwege 
blijven van zoodanige teruggaaf, of op een 
beschikking, houdende een vaststelling, als 
bedoeld in artikel 24, lid 4, 

c) het bezwaarschrift tegen een beschik
king, als bedoeld ender b, moet worden in
gediend binnen twee maanden nadat het af
schrift is verzonden per post of tegen ont
vangbewijs is uitgereikt, 

d) voor de verplichtingerr, bedoeld in de 
artikelen 14, lid 4, en 16, lid 3, van het Be
sluit op de Wingtbelasting 1940, in de plaats 
treden de verplichtingen, opgelegd bij arti
kel 29 van het tegenwoordige besluit en bij 
het hierna onder 5 bepaalde, in verband 
met artikel 25 van het Besluit op de Winst
belasting 1940; 

3) Hoofdstuk V (Navordering); 
4) Hoofdstuk VI (Verhooging van den 

aanslag); 
5 Hoofdstuk VIII (Bijzondere bepalin

gen), met <lien verstande, dat ook beheer
ders. alsmede binnenlandsche vertegenwoor
digers van buitenlandsche belastingplichti
gen, onder ,.bestuurders" zijn begrepen. 

HOOFDSTUI{ X. 
Strafbepalingen. 

Artikel 33. 
(1) Voor de vennootschapsbelasting zijn, 

totdat dienaangaande een nadere regeling 
zal zijn getroffen, de bepalingen van Hoofd
stuk IX van het Besluit op de Winstbelas
ting 1940 van k:racht. 

(2) Waar in genoemd Hoofdstuk IX 
wordt verwezen naar voorschriften, voor
komende in andere hoofdstukken, of naar 
Hoofdstuk III, treden de overeenkomstige 

voorschriften van het tegenwoordige besluit 
of Hoofdstuk VI van hetzelve, daarvoor in 
de plaats. 

(3) Het nalaten van de vervulling van 
verplichtingen, welke krachtens dit besluit 
aan iemand zijn opgelegd, wordt ten op
zichte van de strafbaarheid en de strafvor
dering gelijkgesteld met het niet doen van 
d e vereischte aangifte (artikel 33, ender 1, 
van het Besluit op de Winstbelasting 1940), 
tenzij het feit ender eenige andere strafbe
paling valt. 

HOOFDSTUK XI. 
Bljzondere bepalingen. 

Artikel 34. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De 

partement van Financien is bevoegd: 
1) de ter aanvulling en ter uitvoerin g 

van dit besluit noodzakelijke voorschriften 
uit te vaardigen; 

2) ter vergemakkelijking van de heffing 
van de belasting of van de contr6le op de 
heffing van de belasting, van dit besluit af
wijkende voorschriften uit te vaardigen; 

3) voor bepaalde gevallen of groepen 
van gevallen tegemoet te komen aan onbil
lijkheden van overwegenden aard, welke zich 
bij de toepassing van dit besluit mochten 
voordoen. 

(2) De Secretaris-Generaal is bevoegd 
bij voorschriften, welke hij krachtens lid 1 
uitvaardigt, ook aan andere personen dan 
den belastingplichtige verplichtingen op te 
leggen. 

HOOFD STUK XII. 
Overgangs - en slotbepallngen. 

Artikel 35. 
(1) Ten laste van lichamen, bedoeld in 

artikel 1 van het Besluit op de Winstbelas
ting 1940, wordt de vennootschapsbelasting 
voor het eerst geheven over het jaar, waar
toe de 1ste Januari 1941 behoort. 

(2) De winstbelasting wordt ten laste 
van de in lid 1 bedoelde lichamen voor het 
laatst geheven over het jaar - in den zin 
van artikel 4 van het Besluit op de Winst
belasting 1940 - , waartoe de 31ste Decem
ber 1940 behoort. 

(3) Wordt ingevolge de leden 1 en 2 
over hetzelfde jaar zoowel vennootschaps
belasting als winstbelasting geheven, dan 
wordt over dat jaar het belastbare bedrag 
voor de vennootschapsbelasting gesteld op 
het bedrag, waarop het tarief van d e winst
belasting is toegepast. De vennootschapsbe
lasting over zoodanig jaar wordt verminderd 
naar reden van den duur van het v66r den 
1sten Januari I94I vallende gedeelte van 
het jaar; op den aanslag in de winstbelasting 
wordt ambtshalve, hetzij bij het vaststellen 
van den aanslag in de winstbelasting, hetzij 
tegelijk met het vaststellen van den aanslag 
in de vennootschapsbelasting, ontheffing 
verleend naar reden van den duur van het 
na den 3Isten December I940 vallende ge
deelte van het jaar. 

(4) De verplichtingen, opgelegd bij het 
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Besluit op de Winstbelasting 1940, vervallen 
met betrekking tot de jaren, volgende op 
het in lid 2 bedoelde. 

(s) Voor naamlooze vennootschappen, 
ten aanzien van welke het Liquidatiebesluit 
1941 (No. 172) van toepassing is, wordt de 
vennootschapsbelasting n iet geheven en 
wordt de winstbelasting voor het laatst ge
heven over het tijdvak, hetwelk met het 
overdrachtstijdstip eindigt. 

Artikel 36. 

(1) Ten laste van binnen het Rijk ge
vestigde stichtingen, welke een bedrijf uit
oefenen, wordt de vennootschapsbelasting 
voor het eerst geheven over het jaar, waar
toe de 1ste Mei 1941 behoort. Inkomsten
belasting krachtens de Wet op de Inkom
stenbelasting 1914 wordt ten laste van zoo
danige stichtingen voor het laatst geheven 
voor het belastingjaar 1 Mei 1940--30 April 
1941. Uitreiking van aangiftebiljetten krach
tens de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
vindt aan deze stichtingen voor volgende 
belastingjaren niet meer plaats. 

(2) T en laste van lichamen, vallende 
onder artikel 2 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914, wordt de vennootschapsbe
lasting voor het eerst geheven over het jaar, 
waartoe de 1ste Mei 1941 behoort. Inkom
stenbelasting krachtens de Wet op de In
komstenbelasting 1914 en gemeentefondsbe
lasting worden ten laste van zoodanige be
lastingplichtigen voor het laatst geheven 
over het belastingjaar 1 Mei 1940--30 April 
1941. Uitreiking van aangiftebiljetten aan 
of voor deze belastingplichtigen vindt voor 
volgende belastingjaren niet meer p!aats. 

(3) Wordt ingevolge lid 2 vennootschaps
belasting geheven over een jaar, hetwelk 
v66r den 1sten Januari 1941 is aangevangen, 
dan wordt de vennootschapsbelasting over 
zoodanig jaar verminderd naar reden van 
den duur van het v66r den 1sten Januari 
1941 vallende gedeelte van het jaar; op de 
aanslagen in de inkomstenbelasting en in de 
gemeentefondsbelasting voor het belasting
jaar 1 Mei 1940--30 April 1941 wordt als
dan ambtshalve - hetzij bij het vaststellen 
van den aanslag in de inkomstenbelasting, 
hetzij tege!ijk met het vaststellen van den 
aanslag in de vennootschapsbelasting - ont
heffing verleend over de maanden J anuari 
tot en met April 1941. 

Artikel 37. 

(1) Voor de niet onder artikel 35 of 36 
vallende belastingplichtigen wordt de ven
nootschapsbelasting voor het eerst geheven 
over het jaar, waartoe de 1ste Januari 1941 
behoort. 

(2) De belastingplicht naar artikel 4 
vangt nict aan v66r den dag, waarop het Be
sluit op de Dividendbelasting 1941 in wer
king is getreden. 

(::i) Wordt ingevolge lid 1 vennootschaps
belasting geheven over het jaar, waarvan een 
gedeelte v66r den 1sten Januari 1941 valt, 
dan wordt den vennootschapsbelasting ver-

minderd naar reden van den duur van dit 
gedeelte. 

Artikel 38. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als ,,Besluit 

op de Vennootschapsbelasting 1942". 
's-Gravenhage, 30 April 1942. 

De wnd. S.-G. van het Dep. van 
Financien, 

H. POSTMA. 

30 April z94z. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financien betreffende een vermogens
belasting (Besluit op de Vermogensbe
lasting 1942). (Verordeningenblad, Af
levering 12.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I. 

Belastingplicht. 

Artikel 1. 
De in de volgende artikelen van dit hoofd

stuk omschreven belastingp!ichtigen zijn on
derworpen aan een directe belasting, welke, 
evenals de krachtens de Wet op de Vermo
gensbelasting 1892 geheven belasting, den 
naam van vermogensbelasting draagt. 

Artikel 2. 
(1) Als binnenlandsche belastingplic.hti

gen zijn aan de belasting onderworpen de 
binnen het Rijk gevestigde rechtspersonen, 
commanditaire v ennootschappen op aandee
len, vereenigingen zonder rechtspersoonlijk
heid en kredietbedrijven van openbare licha
men, welke aan de vennootschapsbelasting 
zijn onderworpen.. 

(2) Waar een rechtspersoon, een com
manditaire vennootschap op aandeelen, een 
vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid of 
een kredietbedrijf van een openbaar lichaam 
is gevestigd, wordt naar de omstandigheden 
beoordeeld. Heeft de oprichting of het in- · 
stellen plaats gevonden naar N ederlandsch 
recht, dan wordt echter steeds Nede rland 
als land van vestiging beschouwd. 

Artikel 3. 
(1) Als buitenlandsche belastingplichti

gen zijn aan de belasting onderworpen de 
niet binnen het Rijk gevestigde rechtsperso
nen, commanditaire vennootschappen op 
aandeelen. vereenigingen zonder rechtsper
soonlijkheid en fondsen (beheeren), welke: 

1) binnen bet Rijk een landbouwbedrijf 
in den zin van artikel 18 van het Besluit op 
de Inkomstenbelasting 1941 (No. IOS) uit
oefenen, dan we! 

2) met behulp van een binnen het Rijk 
aanwezige vaste inrichting of van een vasten 
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vertegenwoordiger, binnen het Rijk een niet 
onder 1 vallend bedrijf uitoefenen, dan wel 

3 ) binnenlandsche vermogensbestand
deelen in den zin van artikel II, lid 2, be
zitten. 

(2) De in lid 1 bedoelde fondsen zijn 
dezulke, welke voor de heffing van de be
lastingen niet beschouwd worden als deel 
uitmakende van het vermogen van natuur
lijke personen, van rechtspersonen van com
manditaire v ennootschappen op 'aandeelen 
of van vereenigingen zonder rechtspersoon
lijkheid. 

(3) Tot de buitenlandsche belasting
plichtigen behooren niet zij, die van de ven
nootschapsbelasting zijn vrijgesteld bij of 
krachtens artikel 5, lid 1, onder 2, van het 
Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 
(No. 51). 

Artikel 4. 

( 1) Onverminderd hetgeen bepaald is bij 
artikel s van het Besluit op de Vennoot
schapsbelasting 1942 in verband met de ar
tikelen 2 en 3 van het tegenwoordige b esluit, 
zijn van de belasting vrijgesteld de niet in 
het buitenland gevestigde: 

1) instellingen, welke het circulatiebank
bedrijf uitoefenen; 

2) rechtspersonen, waarvan uitsluitend 
openbare lichamen - andere dan buiten
landsche - aandeelhouders, deelgenooten of 
leden zijn; wordende rechtspersonen, welke 
krachtens het onder 3 bepaalde van de ver
mogensbelasting zijn vrijgesteld, met open
bare lichamen gelijkgesteld; 

3) stichtirigen, waarvan de bestuurders 
uitsluitend door of namens openbare licha
men - andere dan buitenlandsche - war
den benoemd en ontslagen en welker zuiver 
vermogen bij ontbinding uitsluitend over
gaat op zulke publiekrechtelijke lichamen of 
op rechtspersonen, welke volgens het onder 
2 of 3 bepaalde van de belasting zijn vrijge
steld; 

4) publiekrechtelijk georganiseerde spaar
bankinstellingen. 

(2) De vrijstellingen, verleend bij lid 1, 
onder 2 en 3, zijn niet v an toepassing voor 
zoover de rechtspersoon een bankbedrijf -
in den ruimsten zin genomen - uitoefent. 

HOOFDSTUK II. 

Voorwerp der belasting bij binnen
landsche belastingplichtigen. 

Artikel 5. 

(1) Voorwerp van de belasting is bij de 
binnenlandsche belastingplichtigen het zui
vere bedrijfsvermogen bij het begin van het 
jaar. 

(2) Het geheele vermogen wordt als be
drijfsvermogen beschouwd m et betrekking 
tot vennootschappen, welker kapitaal geheel 
of ten deele in aandeelen is verdeeld, coope
ratieve vereenigingen en andere vereenigin
gen op cooperatieven grondslag, onderlinge 
verzekeringmaatschappijen en vereenigin
gen, welke op onderlingen grondslag als ver
zekeraar of kredietinstelling optreden. 

Artikel 6. 

(1) Waar in dit besluit wordt gesproken 
van jaar, wordt daaronder verstaan het ka
lenderjaar. 

(2) Verricht een belastingplichtige, die 
regelmatig boekhoudt, geregeld jaarlijksche 
afsluitingen, gepaard gaande met een inven
tarisatie, dan treedt echter het boekjaar voor 
het kalenderjaar in de plaats. 

(3) Met het begin - onderscheidenlijk 
het einde - van een jaar wordt gelijkgesteld 
het begin - onderscheidenlijk het einde -
van den belastingplicht. 

Artikel 7. 

(1) Het voor de vermogensbelasting in 
aanmerking te nemen zuivere bedrijfsvermo
gen wordt gestel,_d op hetzelfde bedrag, waar
op het voor de heffing van de vennoot
schapsbelasting wordt bepaald, behoudens 
dat: 

1) indien de aan eenige onroerende zaak 
toegekende waarde lager is dan de verkoop
waarde_, het verschil wordt bijgeteld; 

2) mdien de aan de gezamenlijke effec
ten toegekende waarde lager is dan die, be
paald volgens artikel 7, eerste lid, onder C, 
der Wet op de Vermogensbelasting 1892, het 
verschil wordt bijgeteld; 

3) nog niet toegekende of uitgekeerde 
bedragen, welke in den zin van artikel 13 
van het Besluit op de Vennootschapsbelas
ting 1942 bedrijfskosten vertegenwoordigen, 
doch nog niet onder de aftrekbare passiva 
zijn opgenomen - hoewel dit had kunnen 
geschieden - , niettemin in aftrek worden 
gebracht; 

4) bij belastingplichtigen, die uitsluitend 
bedrijfsvermogen kunnen hebben, alle nog 
over verstreken tijdvakken te betalen belas
tingen, welke nog niet onder de aftrekbare 
passiva zijn opgenomen, niettemin in a ftrek 
worden gebracht. 

Artikel 8. 

(1) De artikelen 10 en II van het Be
sluit op de Vennootschapsbelasting 1942 -
betrekking hebbende op deelnemingen en op 
beleggingsmaatschappijen - vinden voor de 
vermogens belasting overeenkomstige toepas
sing. 

(2) Blijven ingevolge lid 1 effecten bui
ten beschouwing, dan worden de m et deze 
effecten in verband staande schulden even
eens buiten beschouwing gelaten. 

Artikel 9. 

Als bedrijfsschulden worden mede be
schouwd: 

1) bij commanditaire vennootschappen 
op aandeelen: het gedeelte van het zuiver 
vermogen, hetwelk tot het zuiver vermogen 
der voor het geheel aansprakelijke vennoo
ten behoort; 

2) bij cooperatieve vereemgmgen en 
vereenigingen op cooperatieven grondslag: 
het bedrag der verplichte inleggelden. 
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HOOFDSTUK III. 

Voorwerp der belasting bij buitenlandsche 
belastingplichtigen. 

Artikel 10. 

(1) Voorwerp van de belasting is bij de 
buitenlandsche belastingplichtigen het bin
nenlandsche zuiver vermogen bij het begin 
van het jaar. 

(2) Het binnenlandsche zuiver vermo
gen wordt bepaald door het binnenlandsche 
zuiver bedrijfsvermogen te vermeerderen 
met de waarde der niet tot het binnenland
sche bedrijfsvermogen behoorende binnen
landsche vermogensbestanddeelen en vervol
gens het totaal te verminderen met de con
tante waarde der niet met het binnenlandsch 
bedrijf in verband staande schulden, welke 
verzekerd zijn door hypotheek op een bin
nen het Rijk gelegen of gevestigde onroeren
de zaak. 

Artikel 1r. 

(1) Als binnenlandsch zuiver bedrijfs
vermogen komt in aanmerking het zuivere 
bedrijfsvermogen van de in artikel 3, lid 1, 

onder I en 2, omschreven binnenlandsche 
bedrijven of gedeelten van bedrijven. 

(2) Niet tot het binnenlandsche bedrijfs
vermogen behoorende binnenlandsche ver
mogensbestanddeelen zijn de niet reeds 
krachtens lid I in aanmerking te nemen: 

1) onroerende zaken, binnen het Rijk ge
legen of gevestigd; 

2) schuldvorderingen, verzekerd door 
hypotheek op een binnen het Rijk gelegen 
of gevestigde onroerende zaak; 

3) rechten, als bedoeld bij artikel 31, lid 
1, 1°., van het Besluit op de Inkomstenbe
lasting 1941, op een aandeel in de winst van 
een bedrijf of zelfstandig uitgeoefend beroep, 
waarvan de zetel binnen het Rijk gevestigd 
is. 

Artikel 12 . 

(1) De bepalingen van Hoofdstuk II 
vinden ook ten aanzien van buitenlandsche 
belastingplichtigen overeenkomstige toepas
sing. 

(2) Artikel 22 van het Besluit op de 
Vennootschapsbelasting 1942 is ook voor de 
vermogensbelasting van toepassing. 

HOOFDSTUK IV. 

Aanslag. 
A rtikel x3 . 

(1) De binnenlandsche belastingplichti
gen worden aangeslagen in de gemeente 
waar zij bij den aanvang van het jaar ge~ 
vestigd zijn in den zin van artikel 24, lid 2, 
van het Besluit op de Vennootschapsbelas
ting x942. 

(2) De buitenlandsche belastingplichti
gen, alsmede de binnenlandsche belasting
plichtigen, die hun bedrijf rondvarend of 
rondtrekkend uitoefenen, worden aangesla
gen in de gemeente, door den S ecretaris
Generaal van het Departement van Finan
cien te bepalen. 

(3) De aanslagen worden geregeld door 

den inspecteur. Waar in dit besluit wordt 
gesproken van ,,de inspecteur", wordt daar
onder verstaan de inspecteur der belastin
gen, tot wiens ambtsgebied de in de vorige 
leden bedoelde gemeente behoort. 

Artikel 14. 

(1) In afwachting van de vaststelling 
van den aanslag kan ·de inspecteur een voor
loopigen aanslag opleggen, berekend naar 
een zuiver vermogen, hetwelk dat, waarnaar 
ten vorigen jare de belasting is geheven, niet 
overtreft. Is voor het jaar, waarvoor de voor
loopige aanslag moet worden opgelegd, reeds 
een aangifte gedaan, dan wordt de voorloo
pige aanslag met inachtneming van de aan
gifte opgelegd. 

(2) Tegen :!en voorloopigen aanslag kan 
niet worden opgekomen. 

(3) Van den later vastgestelden aanslag 
blijft een bedrag, gelijk aan dat van den 
voorloopigen aanslag, buiten invordering. 

(4) Is de later vastgestelde aanslag la
ger dan de voorloopige aanslag, dan wordt 
deze ambtshalve verminderd met het ver
schil. 

HOOFDSTUK V. 

Tarief. 

Artikel 15. 

(1) D e belasting bedraagt f 5 voor elk 
geheel bedrag van f 1000, dat in het zuiver 
vermogen is begrepen. 

(2) Voor binnenlandsche vennootschap
pen, welker kapitaal geheel of ten deele in 
aandeelen is verdeeld, bedraagt de belasting 
echter niet minder dan f 120. 

(3) Aan binnenlandsche belastingplichti
gen, niet vallende onder lid 2, wordt slechts 
dan een aanslag opgelegd, indien het zuiver 
vermogen meer dan f 7500 bedraagt. 

(4) De in lid 1 en 2 genoemde bedragen 
van f 5 en f 120 gelden per jaar van twaalf 
maanden. Blijkt het jaar korter of !anger te 
hebben geduurd, dan worden deze bedragen 
vermenigvuldigd met zooveel twaalfden, als 
het aantal geheele maanden bedraagt het
welk in het jaar begrepen is. Het aldu~ ver
kregen bedrag wordt vergeleken met de be
lasting, welke reeds mocht zijn geheven. Een 
v_erschil ten gunste van den belastingplich
tige wordt hem als ontheffing teruggegeven. 
E:n v_erschil ten nadeele van den belasting
phchttge wordt als aanvullingsaanslag vast
gest eld. 

(s) De ontheffing moet uiterlijk binnen 
drie maanden na afloop van het jaar worden 
aangevraagd bij den inspecteur. De artike
len 2 .~. 26, lid 2, en 30 der Wet op de Ver
mogensbelasting 1892 zijn van toepassing. 

Artikel 16. 
De bepalingen ter voorkoming van dub

bele belasting, welke voor natuurlijke per
sonen gelden, zijn van overeenkomstige toe
passing ten aanzien van de onder dit besluit 
vallende belastingplichtigen, met dien ver
stande, dat het buiten het Rijk onderworpen 
zijn aan een belasting, welke in eenigen vorm 
naar de winst wordt geheven, gelijkgesteld 
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wordt met het onderworpen zijn aan een ver
mogensbelasting. Voor zoover bij die voor
schriften de nationaliteit van den belasting
plichtige van belang is, wordt de belasting
plichtige geacht de nationaliteit te hebben 
van het grondgebied, naar welks recht de 
belastingplichtige is opgericht of ingesteld. 

HOOFDSTUK VI. 

Aangifte. 

Artikel I7. 
(1) De bestuurders van een belasting

plichtige zijn verplicht aangifte te doen bin
nen zes maanden na het begin van het jaar, 
<loch uiterlijk binnen een maand, na de 
vaststelling van de jaarstukken van het vo
rige jaar. D e termijn voor het inleveren van 
de aangifte kan door den inspecteur worden 
verlengd. 

(2) De leden 2 tot en met 5 van artikel 
29 van het Besluit op de Vennootschapsbe
lasting 1942 zijn mede van toepassing met 
betrekking tot de aangiften, te doen volgens 
het vorige lid. 

HOOFDSTUK VII. 

Aansprakelijkheid voor de belasting. 

Artikel 18. 
Artikel JI van het Besluit op de Vennoot

schapsbelasting I942 is mede van toepassing 
voor de vermogensbelasting, geheven vol
gens het tegenwoordige besluit. 

HOOFDSTUK VIII. 

Gang van zaken; rechtsmiddelen. 

Artikel I9, 
(I) Voor de volgens dit besluit geheven 

vermogensbelasting zijn, totdat dienaan
gaande een nadere regeling zal zijn getrof
fen, de volgende bepalingen van het Besluit 
op de Winstbelasting 1940 (No. 83) van 
kracht, met <lien verstande, dat voor ,,het 
lichaam" of ,,een lichaam, als bedoeld is bij 
artikel 1" wordt gelezen: ,,den belasting
plichtige", onder~cheidenlijk ,,een belasting
plichtige" : 

I) Artikel I2, Ieden I en 2; 
2) Hoofdstuk IV (Bezwaren tegen den 

aanslag), met <lien verstande, dat: 
a) met betrekking tot de toepassing van 

artikel I3 van het tegenwoordige besluit en 
de daarop gegrnnde voorschriften beroep 
niet is toegelaten, 

b) voor de verplichtingen, bedoeld bij 
de artikelen I4, lid 4, en I6, lid 3, van het 
Besluit op de Winstbelasting I940, in de 
plaats treden de verplichtingen, opgelegd 
bij artikel 17 van het tegenwoordige besluit 
en bij het hiema onder 5 bepaalde, in ver
band met artikel 25 van het Besluit op de 
Winstbelasting 1940; 

3) Hoofdstuk V (Navordering); 
4) H oofdstuk VI (Verhooging van den 

aanslag); 
5) Hoofdstuk VIII (Bijzondere bepalin

gen), met <lien verstande, dat ook beheer
ders, alsmede binnenlandsche vertegenwoor-

digers van buitenlandsche belastingplichti
gen, onder ,,bestuurders" zijn begrepen. 

HOOFDSTUK IX. 

Strafbepalingen. 
Artikel 20. 

(1) Voor de volgens dit besluit geheven 
vermogensbelasting ziin, totdat dienaangaan
de een nadere regeling zal zijn getroffen, de 
bepalingen van Hoofdstuk IX van het Be
sluit op de Winstbelasting I940 van kracht. 

(2) Waar in genoemd H oofdstuk IX 
wordt verwezen naar voorschriften voorko
mende in andere hoofdstukken, of naar 
Hoofdstuk III , treden de overeenkomstige 
voorschriften van het tegenwoordige besluit, 
of Hoofdstuk VI van hetzelve, daarvoor in 
de plaats. 

(3) Het nalaten van de vervulling van 
verplichtingen, welke krachtens dit besluit 
aan iemand zijn opgelegd, wordt ten opzich
te van de strafbaarheid en de strafvordering 
gelijkgesteld met het niet doen van de ver
eischte aangifte (artikel 33, onder I , van het 
Besluit op de Winstbelasting 1940), tenzij 
het feit onder eenige andere strafbepaling 
valt. 

HOOFDSTUK X . 

Bijzondere bepalingen. 

Artikel 2r. 
De artikelen 13, lid 2, 15, lid 2, 28, 32 en 

46 van de Wet op de Vermogensbelasting 
I892 zijn mede van toepassing voor de vol
gens dit besluit geheven vermogensbelasting. 

Artikel 22. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Financien is bevoegd: 
1) de ter aanvulling en ter uitvoering 

van dit besluit noodzakelijke voorschriften 
uit te vaardigen; 

2) ter vergemakkelijking van de heffing 
van de belasting of van de contr61e op de 
heffing van de helasting, van dit besluit af
wijkende voorschriften uit te vaardigen; 

3) voor bepaalde gevallen of groepen van 
gevallen t egemoet te komen aan onbillijk
heden van overwegenden aard, welke zich 
bij de toepassing van dit besluit m ochten 
voordoen. 

(2) De Secretaris-Generaal is bevoegd 
bij de voorschriften, welke hij krachtens lid 
I uitvaardigt, ook aan andere personen dan 
den belastingplichtige verplichtingen op te 
leggen. 

HOOFDSTUK XI. 

Overgangs- en slotbepalingen. 
Artikel 23. 

(1) D e belasting wordt voor het eerst 
geheven voor het jaar , waartoe de 1ste Ja
nuari 1941 behoort. Haar bedrag wordt voor 
dat jaar verminderd met zooveel twaalfde 
gedeelten, als het aantal geheele maanden 
bedraagt, welke van dat jaar in het kalen
derjaar 1940 vallen. 

(2) Met afwijking van het eerste lid 
wordt de belasting t en laste van buitenland-
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sche belastingplichtigen voor het eerst gehe
ven voor het jaar, waartoe de Iste Mei I94I 
behoort. Haar bedrag wordt voor dat jaar 
verminderd met zooveel twaalfde gedeelten, 
als het aantal geheele maanden bedraagt, 
welke van dat jaar v66r den Isten Mei I94I 
vallen. 

(3) Zijn de omstandigheden, welke vol
gens Hoofdstuk I den belastingplicht te
weegbrengen, eerst na den in lid I bedoelden 
I Sten J anuari, onderscheidenlijk na den in 
lid 2 bedoelden Isten Mei ontstaan, dan 
wordt de belasting voor het eerst geheven 
voor het jaar, hetwelk met dat ontstaan be
gonnen is. 

(4) In de Wet op de Vermogensbelasting 
I892 worden voor de belastingjaren, welke 
na den 3osten April I94I beginnen, de vol
gende wijzigingen gebracht: 

I) in den aanhef van de artikelen 2 en 
9bis wordt voor ,,wonende of gevestigde per
sonen en lichamen" gelezen: ,,wonende per
sonen"; 

2) in het opschrift boven artikel 9bis 
vervalt: .,of gevestigde"; 

3) artikel qquinquies vervalt. 
(5) Voor de naamlooze vennootschap

pen, ten aanzien van welke het Liquidatie
besluit I94I (No. I72) van toepassing is, 
wordt de vermogensbelasting niet geheven. 
Zij wordt evenmin geheven van belasting
plichtigen, welke in den loop van het kalen
derjaar I94 I bij vonnis of bij publiekrechte
lijk besluit zijn ontbonden. 

Artikel 24. 
(I) Dient, naar de bepalingen van dit 

besluit, het zuiver bedrijfsverrnogen van een 
belastingplichtige in aanmerking genomen te 
worden naar een tijdstip, hetwelk v66r den 
I Sten J anuari I94I valt, en wordt het zuiver 
bedrijfsvermogen op dat tijdstip voor de hef
fing van de vennootschapsbelasting nog niet 
bepaald volgens de regelen, welke op den 
duur gevolgd zullen worden, dan dient niet
temin het zuivere bedrijfsvermogen te wor
den vastgesteld met inachtneming van deze 
regelen. 

(2) Indien de toepassing van lid I naar 
het oordeel van den inspecteur op bezwaren 
stuit, wordt het zuiver vermogen bij het be
gin van het jaar geacht gelijk te zijn aap het 
zuiver vermogen bij het begin van het vol
gende jaar. 

Artikel 25. 
Indien een termijn voor het doen van de 

aangifte zou afloopen v66r den 3osten Juni 
I942, wordt hij beschouwd als tot het einde 
van genoemden dag verlengd te zijn. 

Artikel 26. 
(I) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als .,Besluit 

op de Vermogensbelasting I-g42". 
's-Gravenhage, 30 April I942 . 

De waarnemend S .-G. van het Dep. van 
Financien, 

H. POSTMA . 

28 April z942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat tot verhooging van de 
vervoerscapaciteit van de in Nederland 
thuisbehoorende binnenvloot met be
trekking tot de intemationale scheep 
vaart. (Verordeningenblad, Aflevering 
I2.) 

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

Artikel r. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat kan den eigenaar van 
een in Nederland thuisbehoorend binnen
schip door middel van de S tichting Neder
landsche Particuliere Rijnvaart-Centrale ter 
bevordering van de intemationale scheep
vaart verplichten, dat schip met volledige 
bemanning en inventaris aan een bepaalde 
reederij in gebruik af te staan. 

Artikel 2. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van W aterstaat vaardigt deter uitvoe
ring van dit besluit noodzakelijke voorschrif
ten uit. 

Artikel 3. 
T en aanzien van den eigenaar, die in 

strijd handelt met de voorschriften van ar
tikel 1, zijn de artikelen 3 tot en met 6 van 
de Wet Gebruik Vervoerrniddelen 1939 
(Staatsblad No. 528) van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging, de artikelen 1 en 2 met 
terugwerkende kracht tot 10 Maart 1942. 

's-Gravenhage, 28 April 1942. 
De S .-G. van het Dep. van Waterstaat, 

D . G. w. SPITZEN. 

2~ April z942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken betreffende het van 
kracht blijven van collectieve arbeids
overeenkomsten. (Verordeningenblad, 
Aflevering 1 2.) 

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

Artikel r. 

(1) Een loopende collectieve arbeids
overeenkomst wordt, voor zoover zij loonen, 
salarissen en andere arbeidsvoorwaarden re
gelt, tot nader order aangemerkt als regeling 
in den zin van artikel s der Verordening No. 
217/1940 betreffende de totstandkoming van 
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regelingen in zake loonen, salarissen en an
dere arbeidsvoorwaarden, indien een der par
tijen, welke dezelve hebben gesloten, op
houdt te bestaan. 

(2) Indien de collectieve arbeidsover
eenkomst algemeen verbindend verklaard 
was, is bet geldingsgebied der regeling h~t
zelfde als dat, hetwelk de algemeen verbm
dend verklaarde arbeidsovereenkomst had. 

Artikel 2. 

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

's-Gravenhage, 29 April 1942. 
De waarnemend S.-G. van het Dep. van 

Sociale Zaken, 
VERWEY. 

N °, 55. 

2z Mei z942. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor bet bezette Ne
derlandsche gebied betreffende maat
regelen tot bescherming van de open
bare orde en van de veiligheid van bet 
openbare !even. (Verordeningenblad, 
Aflevering 13.) 

Op grond van § 5 van bet Decreet van 
den Fuhrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland va_n 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal 1k: 

Artikel r. 
(1) Hij die een geheime organisatie in 

het !even roept, wordt gestraft met tucht
huisstraf van ten minste een jaar, <loch van 
ten hoogste vijftien jaren, in ernstige geval
len met levenslange tuchthuisstraf of met 
den dood. 

(2) Hij die aan een geheime organisatie 
deelneemt of deze ondersteunt, wordt ge
straft met de in lid 1 vermelde straffen, in 
gevallen van lichteren aard met gevangenis
straf van ten minste een jaar, <loch van ten 
hoogste vijf jaren. 

Artikel 2 . 

(1) Hij die middellijk of onmiddellijk 
opwekt of aanzet tot ongehoorzaamheid aan 
de geldende rechtsvoorschriften of tot weer
spannigheid tegen maatregelen der beze.~te~
de macht of tot bet onthouden van vnJwil
lige medewerking bij de uitvoering van zoo
danige maatregelen, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en 
met geldboete van ten hoogste vijftig dui
zend gulden of met een van deze straffen. 

(2) Poging is strafbaar. 
(3) In bijzonder ernstige gevallen kan 

tuchthuisstraf v an ten minste een jaar, <loch 
van ten hoogste vijftien jaren en geldboete 
tot een onbeperkt bedrag worden opgelegd. 

(4) De voorschriften betreffende de uit
lokking blijven onaangetast. 

Artikel 3. 
(1) Hij die tot bet begaan van g,!weld

daden iegens personen of zaken opwekt of 
aanzet,- wordt gestraft met de in artikel 2 

vermelde straffen. 
(2) Artikel 2, lid 4, is van toepassing. · 

Artikel 4. 
Feiten, als bedoeld in de artikelen 1 tot 

en met 3, zijn delicten in den zin van ~ 2, 

lid 2, der Verordening No. 52/1940 betreffen
de de Duitsche rechterlijke macht voor straf
zaken, zooals deze is gewijzigd door de Ver-
ordening No. 56/1942. · 

Artikel .5. 
Deze verordening treedt in werking op 

den <lag barer afkondiging. 

's-Gravenhage, 21 Mei 1942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

2z Mei z942. TWEEDE VERORDENING 
van den Rijkscommissaris voor bet be
zette Nederlandsche gebied, houdende 
wijziging en aanvulling der Verordening 
No. ",2 /1940 betreffende de Duitsche 
rechterlijke macht voor strafzaken. (Ver
ordeningenblad, Aflevering 13.) 

Op grond van § .5 van het Decreet van 
den Fuhrer over de uitoefening van · de re
geeringsbevoegdheden in Nederlund van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 

§ ro der Verordening No. 52/1940 betref
fende de Duitsche rechterlijke macht voor 
strafzaken, zooals gewijzigd bij de Verorde
ning No. 123/1941, wordt gelezen als volgt: 

,,§ IO. 

(1) Het Openbaar Ministerie vervolgt 
feiten, ter zake v an welke hetzelve het op
leggen van straf in het algemeen belang 
noodzakelijk acht. 

( .1) Een gerechtelijk vooronderzoek vindt 
niet plaats. 

(3) In de gevallen, dat volgens de in bet 
Duitsche Rijk (in de gedaante van v66r de 
aansluiting van Oostenrijk - Altreich -) 
geldende bepalingen, de Bijzondere Recht
bank (Sondergericht) bevoegd zou zijn , kan 
bet Openbaar Ministerie in plaats van de 
opening van het rechtsgeding (Hauptver
fahren) de vaststelling van de terechtzitting 
(Hauptverhandlung) in het ~~rafproce~ voor 
de Bijzondere Rechtbank btJ het Dmtsche 
Hooggerechtshof vragen. De verdere loop 
van bet proces wordt geregeld door de b_~
palingen omtrent de procedure voor de BtJ
zondere Rechtbank. 

(4) De vordering kan in alle gevallen tot 
v66r bet begin van bet requisitoir van het 
Openbaar Ministerie ter terechtzitting wor
den ingetrokken ." 

Artikel 2 . 

Deze verordening treedt in werking op 
den dag barer afkondiging. 

's-Gravenhage, 21 Mei 1942 . 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche P,ebied, 
SEYSS-INQUART. 
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2x Mei x942. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
der!andsche gebied betreffende de in
stelling van een vrijwillige hulppolitie. 
(Verordeningenblad, Aflevering 13). 

Op grand van § s van het Decreet van 
den Fi.ihrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in N ederland van 18 
M ei 1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 
(1) Een vrijwillige hulppolitie wordt in

gesteld, welke tot taak heeft de gewone po
litieorganen te ondersteunen: 

1) bij de bestrij ding van rampen en an
dere openbare noodtoestanden; 

2) bij de bestrij ding van ernstige geva
ren en schaden, welke ten gevolge van lucht
aanvallen ontstaan; 

3) in andere bijzondere gevallen van 
handhaving van de openbare orde en de 
veiligheid van het openbare !even. 

(2) De vrijwillige hulppolitie wordt aan
gesloten bij de eenheden en bureelen der 
gewone politie. Zij is uitsluitend onderwor
pen aan de aanwijzingen en bevelen van de 
commandeerende instanties der gewone po-
litie. Artikel 2. 

Agent van de vrijwillige hulppolitie kan 
slechts zijn hij die: 

1) Nederlander is; 
2) ten minste achttien en ten hoogste 

vijf en veertig _iaar oud is; 
3) lichamelijk, geestelijk en moreel ge

schikt is; 
4) de nieuwe Eurapeesche orde voor

staat en bereid is deze naar zijn beste ver
mogen te dienen. 

Artikel 3. 
( 1) De aanstelling bij de vrijwillige 

hulppolite geschiedt op grand van een 
schriftelijke sollicitatie, welke wordt gericht 
aan den Gevolmachtigde voor de Reorgani
satie van de Neder!andsche Politie bij de 
Departementen van Justitie en van Binnen
landsche Zaken (nader te noemen: Gevol
machtigde voor de P olitie). 

( 2) Uit de sollicitatie moet blijken, dat 
de in artikel 2, onder 1 en 2, vermelde voor
waarden zijn vervuld en dat de gegadigde 
bereid is een schriftelijke verzekering, als be
doeld in artikel 2, onder 4, te geven. De sol
licitatie gaat vergezeld van een foto. 

( 3) De Gevolmachtigde voor de Politie 
raept naar eigen goeddunken den gegadigde 
op voor de keuring. Indien bij de keuring de 
geschiktheid van den gegadigde in den zin 
van de in artikel 2 genoemde vereischten 
blijkt, neemt de Gevolmachtigde voor de 
Politie den gegadigde bij schriftelijke mede
d eeling in de vrijwillige hulppolitie op. 

(4) In de akte van aanstelling vermeldt 
de Gevolmachtigde voor de Politie onder 
welke commandeerende instantie van de ge
wone politie hij den gegadigde plaatst. Hij 
kan deze plaatsing naderhand schriftelijk 
wijzigen. 

Artikel 4. 
E en agent van de vrijwillige hulppolitie 

treedt uit de vrijwillige hulppolitie op het 
tijdstip, waarap de Gevolmachtigde voor de 
Politie hem schriftelijk ontslaat. E en ver
zoek tot ontslag kan warden ingediend, zon
der dat den verzoeker nochtans een recht op 
inwilliging van zijn verzoek toekomt. 

Artikel 5. 
Vanaf de aanstelling tot aan de uittreding 

is de agent van de vrijwillige hulppolitie 
onderworpen aan de hem ter kennis ge
brachte bepalingen voor de vrijwillige hulp
politie. 

Artikel 6. 
(1) De Gevolmachtigde voor de Politie 

of de commandeerende instantie der gewone 
politie, onder welke de agent van de vrij
willige hulppolitie ressorteert, raept dezen 
door middel van een opraepingsbevel tot de 
opleiding of tot den politiedienst op. Het 
bevel kan schriftelijk, mondeling of door 
openbaren opraep warden gegeven. 

(2) De oproeping eindigt door een be
vel tot intrekking, waarvoor de voorschriften 
van lid 1 van overeenkomstige toepassing 
zijn, of door verloop van den tijd, voor wel
ken de opraeping is bevolen. 

Artikel 7. 
(1) De tot den politiedienst opgeraepen 

agent van de vrijwillige hulppolitie heeft de 
rechten en plichten vav een gewoon ambte
naar van politie. 

(2) D e opraeping kan in het opraepings
bevel of bij latere instructie van een der in 
artikel 6, lid 1, genoemde instanties tot een 
bepaald doe! warden beperkt. Op dezelfde 
wijze kan warden bepaald, dat den a gent 
van de vrijwillige hulppolitie bepaalde rech
ten, als bedoeld in lid 1, niet toekomen. 

Artikel 8. 
(1) De wederzijdsche rechten en ver

plichtingen, voortspruitende uit een arbeids
overeenkomst, welke een agent van de vrij
willige hulppolitie als werknemer heeft aan
gegaan, warden opgeschort gedurende den 
tijd, dat de opraeping van kracht is, behou
dens de afwijkingen volgens de leden 2 en 3. 

(2) D e werkgever kan de arbeidsover
eenkomst niet opzeggen; evenmin kan hij het 
verzoek, als bedoeld in artikel 1639w van het 
Burgerlijk Wetboek, indienen. H et recht van 
opzegging blijft voor den werknemer onver
minderd bestaan. 

(3) Heeft de agent van de vrijwillige 
hulppolitie een arbeidsovereenkomst met 
vast loon of salaris aangegaan, dan blijft de 
aanspraak op loon of salaris bestaan, indien 
de dienst, waartoe hij is opgeraepen, ten 
hoogste vijf achtereenvolgende dagen d uurt. 

Artikel g. 
(1) Indien de dienst, waartoe hij is op 

geraepen, !anger dan vijf dagen duurt, ont
vangt de agent van de vrijwillige hulppolitie 
van het Rijk een vergoeding, ingeval zijn in
komen wegvalt of de hoogte van het onder
steuningstarief niet bereikt. 
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(2) De vergoeding bedraagt voor iederen 
aangevangen dag, waarover de oproeping 
zich uitstrekt: 

r) voor ongehuwde agenten van de vrij
willige hulppolitie drie gulden; 

2) voor gehuwde agenten van de vrij
willige hulppolitie vier gulden vijftig cent; 

3) voor ieder kind beneden achttien jaar 
bovendien vijftig cent. 

(3) De vergoeding wordt, indien de 
agent van de vrijwillige hulppolitie vrijen 
kost en inwoning geniet, dienovereenkomstig 
verminderd. 

(4) In gevallen, waarin deze regeling tot 
onbillijkheid leidt, kan den agent van de 
vrijwillige hulppolitie op verzoek een pas
sende tegemoetkoming warden verleend. 

Artikel 10. 

(r) Indien een opgeroepen agent van de 
vrijwillige hulppolitie bij de uitoefening van 
den dienst lichamelijk letsel of nadeel met 
betrekking tot ,:ijn gezondheid lijdt, heeft hij 
aanspraak op geneeskundige verzorging als 
een ambtenaar van Rijkspolitie. 

(2) Indien een agent van de vrijwillige 
hulppolitie, die is of was opgeroepen, t en 
gevolge van een benadeeling zijner gezond
heid, bij de uitoefening van den dienst ge
leden, in zijn geschiktheid om in zijn onder
houd te voorzien wordt beperkt, ontvangt 
hij van het Rijk een passende rente voor den 
duur van deze beperking. 

(3) lndien een agent van de vrijwillige 
hulppolitie, die is of was opgeroepen, ten 
gevolge van de uitoefening van den dienst 
6verlijdt, ontvangen zijn echtgenoote en zijn 
kinderen van het Rijk een passende rente, 
voor zoover van dezen redelijkerwijs niet kan 
warden gevergd, dat zij uit eigen arbeid of 
uit eigen middelen in hun onderhoud voor
zien. Artikel 11. 

Onder arbeidsovereenkomst in den zin der 
artikelen 8 en 9 worden mede begrepen de 
dienstbetrekking van een ambtenaar en de 
leerlingsverhouding. 

Artikel 12. 

Voor zoover voor den agent van de vrij 
willige hulppolitie door beschadiging of ver
lies van zaken, welke hij bevoegdelijk bij de 
uitoefening van den dienst gebruikt of welke 
daarbij onmisbaar zijn, een economische 
schade ontstaat, ten opzichte waarvan bil
lijkerwijs niet kan worden gevergd, dat hij 
dezelve draagt, wordt hij op zijn verzoek 
door het Rijk op passende wijze schadeloos 

geSleld. . Artikel 13. 

Omtrent van de bij de dienstverrichting 
bij de vrijwillige hulppolitie te zijner kennis 
gekomen aangelegenheden, waarvan het be
kend warden het welzijn van het Duitsche 
Rijk of van den Nederlandschen staat in ge
vaar zou brengen of de gerechtvaardigde be
langen der betrokkenen zou benadeelen of 
welker geheimhouding is voorgeschreven, 
heeft de agent van de vrijwillige hulppolitie 
het stilzwijgen te bewaren, oak nadat hij is 
ontslagen. 

Artikel 14. 

(r) Hij die in de vrijwillige hulppolitie 
is opgenomen en aan een oproeping geen ge
volg geeft, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste zes maanden en met geldboete 
van ten hoogste ecn duizend gulden of met 
een dezer st raffen. 

(2) De bij het eerste lid strafbaar ge
stelde feiten warden beschouwd a ls overtre
dingen. 

Artikel 15. 
(r) De kosten van de vrijwillige hulp

politie komen ten laste van het Rijk. 
(2) Voor zoover agenten van de vrijwil

lige hulppolitie binnen het kader der ge
meentepolitie ·,,vorden in dienst gesteld, be
taalt de gemeente de kosten overeenkomstig 
de uitvoeringsvoorschriften aan het Rijk te
rug. 

Artikel 16. 
(r) De Commissaris-Generaal voor de 

Openbare Vei ligheid en Hoogere Leider der 
SS en Politie vaardigt de voor de uitvoering 
van deze verordening noodzakelijke voor
schriften uit. Voor zoover deze voorschriften 
rechtsvoorschriften inhouden warden zij door 
de pers, den radio-omroep, door aanplakking 
of op andere wijze naar plaatselijk gebruik 
afgekondigd. 

(2) De Commissaris-Generaal voor de 
Openbare Veiligheid en Hoogere Leider der 
SS en Politie kan de hem ingevolge lid r toe
komende bevoegdheid. aan de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Justitie 
en van Binnenlandsc:he Zaken of aan een v an 
hen overdragen. Rechtsvoorschriften, welke 
uitgevaardigd warden op grand van een over
eenkomstig den eersten volzin verleende vol
macht, kunnen eveneens in de Nederland
sche Staatscourant warden afgekondigd. 

Artikel 17. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 21 Mei 1942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 

0
• 58. 

2r Mei r942. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de be
handeling van joodsche vermogenswaar
den. (Verordeningenblad, Aflevering 13.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Fuhrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

AFDEELING I. 
Vorderingen en rechten. 

Artikel r. 
Vorderingen van elke soort moeten schrif

telijk bij de bankiersfirma Lippmann, Ro
senthal & Co., te Amsterdam, warden aan-
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gemeld, wanneer zij op het tijdstip van het 
in werking treden dezer verordening of na
dien geheel of gedeeltelijk rechtens of eco
nomisch toekomen aan een persoon, die inge
volge het bepaalde bij artikel 4 der Verorde
ning No. 189/I940 betreffende het aangeven 
van ondememingen jood is of als jood wordt 
aangemerkt. Het bovenstaande is niet van 
toepassing t en aanzien van vorderingen eener 
ondememing, welke op grond der Verorde
ning No. 189/1940 tot het doen van aangifte 
gehouden is. 

Artikel 2. 

(1) Bij de aangifte moeten worden ver-
meld: 

1) naam en adres van den schuldeischer, 
2) naam en adres van den schuldenaar, 
3) aard en omvang van de verschuldigde 

prestatie, 
4) rechtsgrond van de vordering, 
5) vervaldag, 
6) rentevoet, 
7) gestelde zekerheid, 
8) alle overige tert aanzien van de vor

dering van belang zijnde omstandigheden. 
(2) Executoriale titels, alsmede schuld

bewijzen en andere bewijsmiddelen, moeten 
tegelijk met de aangifte worden ingeleverd. 

Artikel 3. 
(1) Tot het doen van aangifte is gehou-

den: 
1) de schuldeischer, 
2) de schuldenaar, 
3) elke persoon, die bevoegd is tot ver

tegenwoordiging van den schuldeischer of 
van den schuldenaar, dan wet tot het beheer 
der vordering. 

(2) De vervulling van den aanmeldings
plicht door den schuldeischer of door een 
anderen persoon, die tot het doen der aan
gifte gehouden is, bevrijdt de in lid 1, onder 
2 en 3, genoemde personen van de verplich
ting tot het doen van aangifte. 

Artikel 4. 
De aangifte van de op het tijdstip van het 

in werking treden dezer verordening bestaan
de vorderingen dient uiterlijk op 30 Juni 
1942 te geschieden. Vorderingen, welke eerst 
na het in werking treden ontstaan, of van 
welker ontstaan de tot het doen van aan
gifte gehouden persoon eerst na dit tijdstip 
kennis neemt, moeten binnen een week wor
den aangemeld. 

Artikel 5. 
De voorschriften der artikelen 1 tot en met 

4 zijn van overeenkomstige toepassing ten 
aanzien van andere geheel of gedeeltelijk 
rechtens of economisch tot het vermogen der 
in artikel 1 genoemde personen behoorende 
rechten, voor zoover deze geen vorderingen 
zijn, in het bijzonder ten aanzien van rech
ten op onroerende en roerende goederen, be
wijzen van aandeel in rechtspersonen, als
mede in vennootschappen en andere vereeni 
gingen van personen, rechten, welke nog niet 
voor uitoefening vatbaar zijn, octrooirech
ten, auteursrechten en concessies. 
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Artikel 6. 
De voorschriften der artikelen 1 tot en met 

5 zijn niet van toepassing ten aanzien van: 
z) vorderingen en rechten van de in de 

Verordening No. 148/I941 betreffende de be
handeling van het joodsche geldelijke ver
mogen genoemde soort; 

2) zoodanig bezit van onroerende goede
ren en zoodanige rechten van opstal, van erf
pacht, van beklemming of van vaste huur, 
van vruchtgebruik, van pacht dan wel op 
grond van eenig ander recht, hetwelk aan
spraak op gebruik of genot verschaft, welke 
op grond van artikel 2 der Verordening tot 
verwijdering van joden uit het agrarische be
drijfsleven (No. 102/1941) op regelmatige 
wijze zijn aangemeld; 

3) zoodanig recht van opstal, van erf
pacht, van beklemming of van vaste huur, 
alsmede hypotheken, welke op grond van 
artikel 3 der Verordening No. 154/I941 be
treffende het joodsche grondbezit op regel
matige wijze zijn aangemeld. Het boven
staande is eveneens van toepassing op de door 
de hypotheken gedekte vorderingen. 

Artikel 7. 
(1) Na de inwerkingtreding dezer ver

ordening gemaakte beschikkingen over vor
deringen en andere rechten, welke ingevolge 
de voorschriften der artikelen 1 tot en met 
6 moeten worden aangemeld, zijn, behoudens 
het bepaalde in het tweede en derde lid, nie
tig. Als beschikking wordt in het bijzonder 
beschouwd cessie, beleening, in ontvangst
neming van verschuldigde prestaties, alsme
de het doen van afstand. Nietig is eveneens 
elke na het in werking treden dezer verorde
ning aangegane verplichting tot het aangaan 
van een der bovengenoemde rechtshande
lingen. 

(2) Over de in het eerste lid genoemde 
vorderingen en rechten kan uitsluitend de 
Bank Lippmann, Rosenthal & Co. beschik
ken. Het voorschrift van het eerste lid , twee
de volzin, is ten aanzien van deze bank niet 
van toepassing. De schuldenaar kan uitslui- . 
tend aan de bankiersfi rma Lippmann, Ro
senthal & Co. betalen; door een zoodanige 
betaling wordt hij van zijn verbintenis be
vrijd. 

(3) Maatregelen bij executie, in het bij 
zonder het leggen van beslagen, en andere 
voorloopige gerechtelijke maatregelen, wor
den in verband met de in artikel z genoemde 
vorderingen en rechten uitsluitend met goed
keuring van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied (Commissa
ris-Generaal voor Financien en Economische 
Zaken) of de door hem daartoe gemachtigde 
instantie toegelaten. Zonder goedkeuring ge
troffen maatregelen zijn nietig. 

(4) D e voorschriften der leden 1 tot en 
met 3 zijn van overeenkomstige toepassing 
op vermogenswaarden, welke op grond van 
artikel z der Verordening No. z48/i941 moe
ten warden gestort, in depot gegeven of over
geschreven. Het bovenstaande geldt met te
rugwerkende kracht vanaf het in werking 
treden der genoemde verordening. 
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AFDEELING II. 

Vrij maximum voor geldelijk vermogen, als
mede voor vorderingen en andere rechten. 

Artikel 8. 
(r) De Verordening No. 148/1941 wordt 

als volgt gewijzigd: 
I. 

In artikel r, eerste lid, onder r, vervalt de 
tweede volzin. 

II. 
In artikel r, tweede lid, vervalt de laatste 

zinsnede. 
Ill . 

Artikel 4 vervalt. 
(2) De op grond van de in de bovenge

noemde voorschriften bedoelde vroegere 
vrije maxima tot dusverre niet behandelde 
vermogenswaarden moeten onverwijld, uiter
lijk op 30 Juni 1942, overeenkomstig de nor
m en van artikel r der Verordening No. 148/ 
1941 worden gestort, in depot gegeven of 
overgeschreven. 

Artikel 9. 
(r) Artikel r, eerste lid, der Verordening 

No. 148/1941, .tooals gewijzigd bij artikel 8 
dezer verordening, is niet van toepassing 
voor zoover de gezamenlijke waarde der con
tante gelden, cheques, effecten, tegoeden en 
deposito's waarop de tot een gezin behoo
rende personen op het tijdstip van het in 
werking treden dezer verordening recht heb
ben, niet meer bedraagt dan tweehonderd 
vijftig gulden. Artikel r, tweede lid, der Ver
ordening No. 148/1941, zooals gewijzigd bij 
artikel 8 dezer verordening, is niet van toe
passing voor zoover de waarden, welke tot 
een gezin behoorende personen alsnog ver
krijgen, in een kalendermaand gezam enlijk 
niet meer bedragen dan tweehonderd vijftig 
gulden; dit vrije maximum wordt evenwel 
verminderd met het bedrag der vermogens
waarden, welke deze personen op het tijd
stip van verknjging bereids bezaten. 

(2) Over vorderingen tn andere rechten , 
waarop de tot een gezin behoorende p erso
nen recht hebben, kan in een kalendermaand 
tot een gezamenlijk bedrag van tweehonderd 
vijftig gulden worden beschikt; artikel 7 is 
in dezen niet van toepassing. De op grond 
van zoodanige beschikkingen verkregen con 
tante gelden en andere vermogenswaarden 
moeten, voor ,mover zij hiervan niet inge
volge het eerste lid zijn vrijgesteld, onver
wijld naar de normen der Verordening No. 
148/1941 worden gestort, in depot gegeven of 
overgeschreven. 

AFDEELING III. 

Collecties, kunstvoorwerpen, voorwerpen 
van ede/e meta/en en juwee/en. 

Artikel ro. 
Collecties van alle soorten, kunstvoorwer

pen, voorwerpen van goud, platina of zilver, 
alsmede bewerkte en onbewerkte edelstee
nen, halfedelsteenen en parels, moeten, wan
neer zij geheel of gedeeltelijk rechtens of 

economisch aan een der in artikel r genoem
de personen toebehooren, aan de bankiers
firma Lippmann, Rosenthal & Co. worden 
ingeleverd. Dit is niet van toepassing ten 
aanzien van het eigendom eener onderne
ming, welke op grond der Verordening No. 
189/1940 tot het doen van aangifte gehouden 
is. 

Artikel rr. 
(r) Is een persoon, die volgens de bepa

lingen van artikel 4 der Verordening No. 189/ 
1940 jood is of uls jood wordt aangemerkt, 
gehuwd met een persoon, die volgens ge
noemde bepalingen noch jood is, noch als 
jood wordt aangemerkt, dan is artikei ro n iet 
van toepassing op zoodanige zaken, welke 
toebehooren aan: 

r) den joodschen echtgenoot, voor zoo
ver er afstammelingen uit he t huwelijk aan
wezig zijn, die volgens de genoemde bepa
lingen niet als jood worden aangemerkt; 

2) de joodsche echtgenoote in geval van 
kinderloos huwelijk. 

(2) De bepalingen van het eerste lid, on
der r, zijn ook dan van toepassing, indien het 
huwelijk niet meer bestaat. 

(3) De bepalingen van het eerste en 
tweede lid zijn niet van toepassing op huwe
lijken, welke na g Mei 1940 zijn gesloten. 

Artikel 12. 

Artikel ro is niet van toepassing ten aan
zien van: 

r) eigen trouwringen en die v an een 
overleden echtgenoot; 

2) zilveren pols- en zakhorloges in per
soonlijk gebruik; 

3 ) gebruikt tafelzilver, m et dien ver
stande, dat elke tot het gezin van den eige
naar behoorende persoon een vierdeelig eet
bestek - bestaande uit m es, vork, soeple
pel en dessertlepel - behoudt; 

4) gebitvullingen uit edele metalen in 
persoonlijk gebruik. 

Artikel 13 . 

(r) De in artikel ro genoem<le voorwer
pen moeten ook dan ingeleverd worden, wan
neer derden daarop rechten kunnen doen 
gelden. Zoodanige rechten dienen, binnen 
een maand na de inlevering, schriftelijk bij 
de bankiersfirma Lippmann, Rosenthal & 
Co. te worden aangemeld. Zonder opgave 
van redenen kan worden geweigerd, rechten, 
welke na afloop van dezen termijn worden 
uitgeoefend, in aanmerking te nemen. 

(2) De bankiersfirma Lippmann, Rosen
thal & Co. is aansprakelijk voor vorderingen, 
waarvoor zekerheid is gesteld door rechten 
van de in het eerste lid genoemde soort. Voor 
rechten, welke niet tot zekerheid van vorde
ringen dienen, kan de rechthebbende een 
passende schadeloosstelling eischen. De aan
sprakelijkheid van de bankiersfirma bestaat 
slechts tot de hoogte van de verkoopwaarde 
der ingeleverde zaak. 

(3) Gerechtelijke maatregelen tot zeker
heidstelling en tenuitvoerlegging, welke voor 
het in werking treden dezer verordening heb
ben plaats gevonden, worden na de inleve-
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ring beschouwd als ten aanzien van de ban
kiersfi rma Lippmann, Rosenthal & Co, te 
zijn geschied. 

Artikel 14. 
D e eigenaar is tot inlevering ver

( artikel 10). 
Bovendien is tot inlevering v er-

(1) 
plicht 

(2) 
plicht : 

1) hij die bevoegd is den eigenaar te 
vertegenwoordigen ; 

2) hij die in het bezette Nederlandsche 
gebied goederen, welke ingevolge het be
paalde bij de artikelen 10 tot en met 12 moe
ten warden ingeleverd, beheert, bezit, of in 
bewaring heeft, onder zijn toezicht heeft of 
bewaakt. 

Artikel 15. 

D e inlevering dient onverwijld, uiterlijk 
op 30 Juni 1942, te geschieden. Worden de 
goederen eerst na <lit tijdstip verworven, dan 
moeten zij onverwij ld , uiterlijk binnen een 
week na hun verkrijging, warden ingeleverd. 

Artikel 16. 

Over goederen, welke ingevolge het be
paalde bij de artikelen 10 tot en met 12 moe
ten warden ingeleverd, kan slechts door de 
bankiersfirma Lippmann, Rosenthal & Co., 
warden beschikt. De voorschriften van ar
tikel 7, eerste tot en met derde lid, zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

AFDEELING IV. 

Verplichting tot het verstrekken van 
inlichtingen. 

Artikel 17. 

(1) Hij wien door de bankiersfirma Lipp
mann, Rosenthal & Co., bij de uitvoering van 
de aan de genoemde bankiersfirma in deze 
verordening of in de Verordening No. 148/ 
1941 opgedragen taak, verzocht wordt in
lichtingen te verstrekken, is verplicht de 
hem gestelde vragen volledig en naar waar
heid te beantwoorden. 

(2) Boeken, bewijsstukken en andere be
scheiden moeten de bankiersfirma op ver
langen warden overgelegd. 

AFDEELING V. 

Paarden, voer- en vaartuigen. 

Artikel 18. 

( 1) Indien paarden, voer- of vaartuigen 
rechtens of economisch aan een der in ar
tikel 1 genoemde personen toebehooren, 
moeten deze uiterlijk op 30 Juni 1942 schrif
telijk bij de ,,Zentralstelle fur jUdische Aus- . 
wanderung" te Amsterdam warden aange
geven. 

(2) Uitsluitend de Commissaris-Gene
raal voor Financien en Economische Zaken 
kan beschikken over voorwerpen van de in 
het eerste lid bedoelde soort. De voorschrif
ten van artikel 7, eerste tot en m et derde 
lid, zijn van overeenkomstige toepassing. 
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AFDEELING VI. 

Strafbepa/ingen. 

Artikel 19. 
(1) Hij die opzettelijk in strijd handelt 

met de voorschriften dezer verordening of 
deze ontduikt, dan wel die opzettelijk ver
mogensbestanddeelen, welke aan de voor
schriften van deze verordening of van d e 
Verordening N o. 148/1941 onderworpen zijn, 
aan de registratie onttrekt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste vijf ja
ren of met geldboete van onbeperkte hoogte 
of met een dezer straffen. 

(2) Indien het feit door schuld wordt 
gepleegd, kan een gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar of geldboete van ten hoog
ste honderdduizend gulden warden opge
legd. 

Artikel 20. 

(1) Naast <le straf kunnen de vermo
genswaarden, waarop de strafbare handeling 
betrekking heeft, warden verbeurdverklaard. 

(2) Kan geen bepaalde persoon warden 
vervolgd of veroordeeld, dan kan de ver
beurdverklaring afzonderlijk warden bevo
len. 

Artikel 21. 

(1) De strafvervolging vindt slechts 
plaats op klachte van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied 
(Commissaris-Generaal voor Financien en 
Economische Zaken, in de gevallen van Af
deeling V: Commissaris-Generaal voor de 
Openbare Veiligheid). 

( 2) De klacht tot vervolging k an tot aan 
het uitspreken van het vonnis in laatste in
stantie warden ingetrokken . 

Artikel 22. 

De bij artikel 19 strafbaar gestelde han
delingen zijn strafbare feiten in den zin van 
artikel 2, tweede lid, der Verordening No. 
52/r940 betreffende de Duitsche rechterlijke 
macht voor strafzaken, zooals gewijzigd bij 
de Verordening No. 56/1942. 

Artikel 23. 
(1) De vermogenswaarden, waarop een 

bij artikel 19 strafbaar gestelde handeling 
betrekking heeft, kunnen oak langs admi
nistratieven weg warden verbeurdverklaard. 

(2) De verbeurdverklarin g geschiedt in 
dit geval door beschikking v an den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied ( Commissaris-Generaal voor de Open
bare Veiligheid); deze treedt in werking met 
haar openbare bekendmaking of met de ken
nisgeving er van aan den betrokken per
soon. Heeft de verbeurdverklaring betrek
king op goederen of rechten, welke op grand 
van een wettelijk voorschrift in een open
baar register zijn ingeschreven, dan wordt 
zij op verzoek van den Rijkscommissaris 
(Comm issaris-Generaal voor de Openbare 
Veiligheid) onverwijld kosteloos in het re
gister ingeschreven. 

(3) De Rijkscommissaris (Commissaris
Generaal voor Financien en Economische 

K 2663 
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Zaken, in de gevallen van Afdeeling V: Com
missaris-Generaal voor de Openbare Veilig
heid) beslist waartoe de verbeurdverklaar
de vermogenswaarden zulleu worden ge
bruikt. 

AFDEELING VII. 

Slotbepalingen. 

Artikel 24. 

De bij deze verordening opgelegde plicht 
tot aangifte of inlevering bestaat ook dan, 
wanneer de betreffende vermogenswaarde 
bereids op grond der Verordening No. 26/ 
I94I betreffende de behandeling van vijan
delijk vermogen of op grond van andere be
palingen is aangemeld. Artikel 6 blijft onaan
getast. 

Artikel 2 s: 
(I) De Rijkscommissaris voor bet be

zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor F inancien en Economische 
Zaken, in de gevallen van Afdeeling V: 
Commissaris -G eneraal voor de Openbare 
Veiligheid) treft de ter uitvoering van deze 
verordening noodzakelijke maatregelen. Hij 
kan afwijkingen van de voorschriften dezer 
verordening toestaan. Wijders kan hij over 
twijfelachtige punten, welke zich bij de toe
passing dezer verordening voordoen, alge
meen bindende beslissingen nemen. 

(2) De Rijkscommissaris (Commissaris
Generaal voor Financien en Economische 
Zaken) kan de bevoegdheden, welke op 
grond der voorschriften dezer verordening of 
op grond der Verordening No. I48/I94I aan 
de bankiersfirma Lippmann , Rosenthal & 
Co. zijn opgedragen, op een ander instantie 
overdragen. 

Artikel 26. 

Deze verordening treedt in werking op den 
<lag barer afkondiging. 

's-Gravenhage, 2I Mei I942 . 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

N ederlandsche p_ebied, 
SEYSS-INQUART. 

2z Mei z942. TWEEDE VERORDENING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied, houdende 
wijziging der Verordening No. 37/I940 
betreffende maatreGelen op het gebied 
van de bescherming van deviezen, be
lasting en douanerechten. (Verordenin
genblad, Aflevering I3.) 

Op grand van § s van het Decreet van 
den Fuhrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van I8 
Mei I940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel I. 

§ I der Verordening No. 37/I940 betreffen
de maatregelen op het gebied van de be
scherming van deviezen, belastingendouane
rechten, zooals gewijzigd bij de Verordening 
No. 77/I94I, wordt als volgt gewijzigd: 

I. 
Het eerste lid wordt gelezen als volgt: 
,,(I) De uitvoering van de bepalingen 
I) van de Distributiewet I939 (Staats-

blad No. 633) en van de voorschriften, uit
gevaardigd of uit te vaardigen op grond van 
genoemde wet, voor zoover deze het beheer 
van diamanten en goud betreffen, 

2) van bet Deviezcnbesluit I94I (No. 
63), 

3) van de Verordening No. I48/I94I be
treffende de behandeling van het joodsche 
geldelijke vermogen, 

4) van de Verordening No. 58/I942 be
treffende de behandeling van joodsche ver
mogenswaarden, 

s) van de op grond van de onder 2 tot 
en met 4 vermelde verordeningen uitgevaar
digde of uit te vaardigen voorschriften, 
berust mede bij de ambtenaren van het 
Deviezenbeschermingscommando ( Devisen
schu tzkommando ) . " 

II. 
In het tweede lid vervallen de woorden 

,,onder 1 en 2,". 

Artikel 2. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag barer afkondiging. 
's-Gravenhage, 2I Mei I942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche p_ebied, 

SEYSS-INQUART. 

2 z Mei z942. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende aanvul
ling der Verordening No. 162/I 94I be
treffende de prijsvorming met betrek
king tot het goederenverkeer met bet 
Duitsche R ijk. (Verordeningenblad, Af
levering I3). 

Op grond van § s van het D ecreet van 
den Fuhrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van I8 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik : 

Artikel 1. 

In de Verordening No. 162/1941 betreffen
de de prijsvorming met betrekking tot het 
goederenverkeer met bet Duitsche Rijk 
wordt na artikel 2 het volgende artikel 2a 
ingevoegd : 

,,Artikel 2a. 
De bepalingen dezer verordening worden 

aangemerkt als prijsvoorschriften in den zin 
van het Prijsbeheerschingsb esluit (No. u / 
1941)." 

Artikel 2. 
D eze verordening treedt in werking op 

den dag barer afkondiging. 
's-Gravenhage, 21 Mei 194~ . 

De Rijksoommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 
IO 
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27 April z942. BESLUIT van den Secreta
ris -Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, houdende wijziging van 
het Besluit No. 201 /1 941 (Tweede Uit
voeringsbesluit ingevolge het Zieken
fondsenbesluit). (Verordeningenblad, 
Aflevering 13). 

Op grand van artikel n, lid 5, van het 
Ziekenfondsenbesluit (No. 160/1941) en in 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 van de 
Verordening No. 3/1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

In artikel 36, tweede lid, van het Besluit 
No. 201 /1941 (Tweede Uitvoeringsbesluit in
gevolge het Ziekenfondsenbesluit) wordt in 
plaats van .,30 Juni 1942" gelezen .,31 De
cember 1942". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 27 April 1942 . 

De wnd . S.-G. van het D ep. van 
Sociale Zaken, 

VERWEY. 

0
• 62. 

27 Maart z942. ACHTSTE UITVOE
RINGSBESLUIT van den Commissaris 
voor de belangen van de voormalige 
Nederlandsche Weermacht nopens maat
regelen ten aanzien van de bezoldiging 
en verzorging van militair en burgerlijk 
personeel der voormalige Nederlandsche 
Zee- en Landmacht. (Verordeningen
blad, Aflevering 13). 

Op grand van artikel 1 der Verardening 
No. n4'1940 nopens maatregelen ten aan
zien van de bezoldiging en verzorging van 
militair en burgerlijk personeel der voorma
lige Nederlandsche Zee- en Landmacht en in 
overeenstemming met § 2 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied en na ver
kregen instemming van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Finan
cien en van Binnenlandsche Zaken wordt 
bepaald: 

Artikel 1. 
Artikel 4, eerste lid, van het Koninklijk 

Besluit van 9 Mei 1931 (Staatsblad No. 186) 
wordt gelezen als volgt: 

.,Boven het bedrag der gratificatie, in de 
voorgaande artikelen bedoeld, kan aan een 
begiftigde, indien zij behoort tot de wedu
wen, bedoeld onder a en b van artikel 1, een 
bijslag warden verleend tot zoodanig bedrag, 
dat de betrokkene aan gratificatie en bijslag 
te zamen geniet 230 t en honderd van het 
bedrag van de toegekende gratificatie, en, 
indien zij behoort tot de weduwen, bedoeld 
onder c en d van artikel 1, een bijslag tot een 
zoodanig bedrag, dat de betrokkene aan gra-

tificatie en bijslag te zamen geniet 200 ten 
honderd van het bedrag van de toegekende 
gratificatie, voor alien met inachtneming 
evenwel van het bepaalde bij het volgend 
artikel." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 1 October r941. 

's-Gravenhage, 27 Maart 1942. 

De Commissaris voor de belangen 
van de voormalige Nederlandsche 
W eermacht, 

B. HASSELMAN. 

9 ]uni z942. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Financien betref
fende de overdracht der gezamenlijke 
bezittingen, belangen en verplichtingen 
van een naamlooze vennootschap in ver
band met het Liquidatiebesluit 1941 
((Overdrachtsbesluit 1942). (Verorde
ningenblad, Aflevering 14.) 

Op grand van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3'1940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

lndien een naamlooze vennootschap haar 
bezittingen en belangen, alsmede haar ver
plichtingen, overdraagt met inachtneming 
van de voorwaarden, waarop ingevolge bet 
Liquidatiebesluit 1941 (No. 172) verminde
ring van belasting wordt verleend, kan zij de 
bezittingen en belangen, alsmede d e verplich
tingen, onder algemeenen titel aan den ver
krijger overdragen. Zekerheden, oak door 
derden gesteld, blijven bestaan. 

Artikel 2. 

De van het besluit tot overdracht opge
maakte notarieele akte wordt, op straffe van 
nietigheid, binnen tien dagen door den ver
krijger ter inschrijving in het Handelsregister 
overgelegd aan de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken, in welker gebied de zaak der 
naamlooze vennootschap volgens het Han
d elsregister is gevestigd. D e Kamer van 
Koophandel en Fabrieken maakt de inschrij
ving bekend in de Nederlandsche Staatscou
rant en in een of meer nieuwsbladen. In de 
bekendmaking warden de schuldeischers, 
wier vorderingen nag niet opeischbaar zijn, 
op het recht am zekerheidstelling te verlan
gen opmerkzaam gemaakt. Eerst na de be
kendmaking wordt de overdracht rechtsgel
dig ; het tijdstip van bekendmaking in de Ne
d erlandsche Staatscourant is beslissend. 

Artikel 3. 
(1) De overdracht geschiedt am niet. 
(2) Het recht op den handelsnaam der 

naamlooze vennootschap gaat op den ver-
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krijger over, met dien verstande, dat de woor
den ,,Naamlooze Vennootschap" of ,,N. V." 
vervallen, dan wel op andere wijze wordt 
aangegeven, dat de verkrijger geen naam
looze vennootschap is. 

Artikel 4. 
(1) Het vermogen der naamlooze v en

nootschap smelt eerst zes maanden na de 
overdracht met dat van den verkrijger samen. 

(2) Indien v66r de overdracht bezittin
gen en belangen der naamlooze vennootschap 
door bijzondere rechtshandeling in verband 
met de liquidatie op den verkrijger zijn over
gegaan, vallen deze of valt, indien daarover 
intusschen reeds is beschikt, derzelver tegen
waarde eveneens in het afgescheiden ver
mogen. 

(3) Binnen den in lid 1 genoemden ter
mijn gelegde beslagen, zoo in als buiten fail
lissement, hebben ten gevolge, dat het in be
slag genomene ook na afloop van dezen ter
mijn afgescheiden blijft. 

Artikel 5. 
(1) Betalingen uit het overgedragen ver

mogen aan den verkrijger of uitkeeringen, 
welke geschieden ten laste van een kapitaal
aandeel of van de zuivere winst, dan we! een 
verdeeling van het maatschappelijk vermo
gen der vennootschap beteekenen, zijn tot 
den afloop van den in artikel 4, lid 1, be
doelden termijn niet geoorloofd. 

(2) Indien de verkrijger of een deelne
mer in de verkrijgende vennootschap tot aan 
de ontbinding als bestuurslid of commissaris, 
dan we! als employe der naamlooze vennoot
schap, regelmatig een vergoeding voor .zi)n 
arbeid heeft ontvangen, verzet het voorschnft 
van lid 1 zich niet tegen een gelijke uitkee
ring tot een bedrag van ten hoogste eendui
zend gulden per maand. 

Artikel 6. 
(1) De aandeelhouders en andere winst

gerechtigden der naamlooze vennootschap, 
die niet verder deelnemen, kunnen van den 
verkrijger een passende schadeloosstelling 
vorderen met inachtneming van de waarde 
van hun aandeelen of hun recht op de winst. 
De vordering verjaart door verloop van een 
jaar sedert de overdracht. 

(2) De schadeloosstelling wordt desge
vorderd door de arrondissementsrechtbank 
vastgesteld, tegen welker beslissing hooger 
beroep noch beroep in cassatie openstaat. 

(3) De uitbetaling van een schadeloos
stelling aan de aandeelhouders en andere 
winstgerechtigden der naamlooze vennoot
schap is slechts geoorloofd, indien deze in de 
Nederlandsche Staatscourant en in een of 
meer nieuwsbladen is bekendgemaakt en se
dert de bekendmaking een maand is verstre
ken. Binnen dezen termijn kan iedere schuld
eischer bij de arrondissements-rechtbank ver
zet aanteekenen. Het verzet wordt op de
zelfde wijze als een vordering in kort geding 
ingediend en behandeld. De uitbetaling is 
eerst geoorloofd, nadat de arrondissements
rechtbank het verzet heeft afgewezen. Tegen 

de beslissing staat hooger beroep noch be
roep in cassatie open. 

(4) De voorschriften van artikel 5 zijn 
niet van toepassing op de schadeloosstelling. 

Artikel 7. 
Schuldeischers, wier vorderingen nog niet 

opeischbaar zijn, kunnen binnen een maand 
na de overdracht van den verkrijger zeker
heidsstelling verlangen. Indien de zekerheid 
niet binnen een redelijken termijn wordt ge
steld, kan de rechter desgevorderd de vorde
ring opeischbaar verklaren of een anderen 
hem geschikt voorkomenden maatregel tref
fen. 

Artikel 8. 
Wegens vorderingen, welke op het overge

dragen vermogen betrekking hebben, kan 
binnen zes maanden na de overdracht ook bij 
den rechter, die bevoegd was van vorderin
gen betrekkelijk de naamlooze vennootschap 
kennis te nemen, een vordering worden in
gesteld. 

Artikel 9. 
(1) Hij die opzettelijk in strijd handelt met 

de voorschriften der artikelen 4 of 5 wordt, 
indien hij daardoor de schuldeischers der 
naamlooze vennootschap benadeelt, wegens 
verduistering van afgescheiden vermogen ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie jaar of met geldboete van ten hoogste 
zestig gulden. 

(2) De bij lid 1 strafbaar gestelde han
deling is een misdrijf. 

Artikel 10. 
Een schadeloosstelling, als bedoeld in arti

kel 6, geldt - voor zoover zij het bedrag, 
hetwelk bij een gewone vereffening op de 
aandeelen zou zijn uitbetaald, overtreft -
voor de hHfing der inkomstenbelasting als 
winst of opbrengst, welke uit of bij de ver
vreemding van aandeelen in den zin van de 
artikelen 19, lid 2, en 36, lid 1, ender 2, van 
het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 
(No. 105) werd verkregen. 

Artikel 11. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie vaardigt de ter uitvoering 
der artikelen 1 tot en met 9 noodzakelijke 
voorschriften uit. 

Artikel 12. 

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

(2) Het wordt aangehaald als ,,Over
drachtsbesluit 1942". 

's-Gravenhage, 9 Juni 1942. 
D e S .-G. van het D ep. van Justitie, 

SCHRIEKE. 

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

H. M. HIRSCHFELD. 
De wnd. S.-G. van het Dep. van Financien, 

H. POSTMA. 
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9 ]uni z942. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Justitie en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart betreffende de in verband 
met het Liquidatiebesluit 1941 ter ver
vanging van naamlooze vennootschap
pen nieuw opgerichte commanditaire 
vennootschappen (Overgangsbesluit 
commanditaire vennootschappen) . (Ver
ordeningenblad, Aflevering 14.) 

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

Artikel 1. 

(1) Bij een commanditaire vennootschap, 
welke blijkens een aanteekening bij de in
schrijving in het Handelsregister in verband 
met het Liquidatiebesluit 1941 (No. 172) ter 
vervanging van een naamlooze vennootschap 
is opgericht, blijft het vennootschapsvermo
gen, ook indien er slechts een per_soonlijk aan
sprakelijke vennoot is , afgesche1den van het 
overige vermogen der vennooten. 

(2) De in lid 1 bedoelde aanteekening ge
schiedt slechts op uitdrukkelijk verzoek van 
de beheerende vennooten, onder overlegging 
van voldoende bewijsstukken. 

Artikel 2. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) H et wordt aangehaald als ,,Over

gangsbesluit commanditaire vennootschap
pen". 

's-Gravenhage, 9 Juni 1942. 
D e S.-G. van het Dep. van Justitie, 

SCHRIEKE. 

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

H. M. HIRSCHFELD. 

27 Mei z942. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Financien, van Binnenlandsche Zaken 
en van Justitie en van den Secretaris
Generaal voor Bijzondere Economische 
Zaken tot wijziging en aanvuling van 
enkele belastingbesluiten en van de Wet 
van 29 April 1925 (Staatsblad No. 171) 
tot bevordering van de richtige heffing 
der directe belastingen. (Verordeningen
blad, Aflevering 14.) 

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

Artikel 1. 

Het Besluit op de Dividendbelasting 1941 
(No. 117) wordt als volgt gewijzigd en aan
gevuld: 

I. 
In artikel 1, lid 1, wordt het woord ,,winst

belasting" vervangen door het woord ,,ven
nootschapsbelasting" en vervallen de woor
den ,,en niet van de winstbelasting zijn vrij
gesteld krachtens artikel 2, 1°., van het Be
sluit op de Winstbelasting 1940 (No. 83/ 
1940)". 

II. 
Ingevoegd wordt een artikel 2a, luidende 

als volgt: 

,,Artikel 2a. 
De belasting is niet verschuldigd wegens 

uitdeelingen aan: 
1) belastingplichtigen, vallende onder 

artikel 2, lid 1, onder 1 en 3, van het Besluit 
op de Vennootschapsbelasting 1942 (No. 51), 
die voor ten minste een vierde gedeelte van 
het nominaal gestorte kapitaal en, niet we
derkeerig, onmiddellijk aandeelhouder zijn en 
gedurende de laatstverloopen twaalf maan
den geweest zijn: 

2) het R ijk, Nederlandsch-Indie, Suri
name en Curac;ao, alsmede aan binnen het 
Rij k gevestigde publiekrechtelijke lichamen, 
mits: 

a) hetzij zoodanige rechtspersoon voor 
t en minste een vierde gedeelte van het no
minaal gestorte kapitaal onmiddellijk aan
deelhouder is en gedurende de laatstverloo
pen twaalf maanden geweest is; 

b) hetzij de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien heeft verklaard, 
dat de effecten, waarop de uitdeelingen wor
den gedaan, een deelneming vertegenwoor
digen, welke rechtstreeks met de overheids
taak verband houdt." 

III. 
Artikel 5, lid 2, wordt gelezen als volgt: 
,, (2) Aangifte en afdracht geschieden bij 

den ontvanger der directe belastingen, bin
nen wiens dienstkring het lichaam gevestigd 
is in den zin van artikel 24, lid 2, van het 
Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942. 
Is het lichaam niet in een bepaalde gemeente 
gevestigd, dan kunnen aangifte en a fdracht 
geschieden bij iederen ontvanger der directe 
belastingen." 

IV. 
(1) In artikel 8, lid 1, worden de woor

den ,,aan de winstbelasting onderworpen" 
v e rvangen door de woorden ,,aan de vennoot
schapsbelasting onderworpen". 

(2) Artikel 8, lid 2, wordt gelezen als 
volgt: 

,,(2) Waar in dit besluit wordt gesproken 
van ,,de inspecteur" is daarmede bedoeld de 
inspecteur der belastingen, binnen wiens 
dienstkring de schuldenaar der opbrengst in 
den zin van artikel 24, lid 2, van het Besluit 
op de Vennootschapsbelasting 1942 is geves
tigd. Is de schuldenaar der opbrengst niet in 
een bepaalde gemeente gevestigd, dan wordt 
met ,,de inspecteur" bedoeld de inspecteur, 
bij wien de aangifte voor de vennootschaps
belasting moet worden gedaan over het jaar, 
waarin de opbrengst vorderbaar is." 
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Artikel 2. 

(1) De dividendbelasting, welke niet had 
behoeven te zijn afgedragen, indien het Be
sluit op de Dividendbelasting 1941 van meet 
af aan had geluid, zooals het luidt ingevolge 
artikel 1, wordt teruggegeven op den voet 
van het gewijzigde artikel 8, met dien ver
stande, dat het verzoek om teruggaaf moet 
warden gedaan binnen een maand na den dag 
van afkondiging van dit besluit. 

(2) Aanspraken op teruggaaf van divi
dendbelasting, v66r de afkondiging van dit 
besluit ontstaan, doch welke niet zouden zijn 
ontstaan, indien het Besluit op de Dividend
belasting 1941 van meet af aan had geluid, 
zooals het luidt ingevolge artikel 1 , . verval
len. Reeds teruggegeven bedragen warden 
niet teruggevorderd. 

Artikel 3. 
Het Besluit op de Dividendbeperking 1941 

(Nr. 170) wordt als volgt gewijzigd en aan
gevuld: 

I. 
Aan artikel 2, lid 3, wordt de volgende 

volzin toegevoegd: 
,,Voor de toepassing van artikel 14, onder 

3, van het Besluit op de Vennootschapsbe
lasting 1942 (No. 51) wordt de superdivi
dendbelasting met de vennootschapsbelas
ting gelijkgesteld." 

II. 
In artikel 8, lid 3, warden na het woord 

,,winstbelasting" ingevoegd de woorden ,,of 
van de vennootschapsbelasting". 

III. 
In artikel 12, lid 1, warden na het woord 

,,inkomstenbelasting" ingevoegd de woorden 
,, , van de vennootschapsbelasting", 

IV. 
Aan artikel 12, lid 3, wordt de volgende 

volzin toegevoegd: 
,,Voor de toepassing van artikel 14, onder 

3, van het Besluit op de Vennootschapsbe
lasting I942 wordt de herkapitalisatiebelas
ting met de vennootschapsbelasting gelijkge
steld." 

v. 
Artikel 14 wordt gelezen als volgt: 
.,Indien ten gevolge van verhooging van 

het aandeelenkapitaal heffing van winstbe
lasting of van vennootschapsbelasting van 
de vennootschap moet plaats vinden, wordt 
te dier zake een afzonderlijke aanslag opge
legd. Hierbij warden de in het Besluit No. 
228/1940 in zake het heffen van opcenten op 
de winstbelasting ten behoeve van het Rijk 
geregelde opcenten op de winstbelasting niet 
geheven; het tarief van de vennootschaps
belasting bedraagt II % ten honderd." 

Artikel 4. 
Artikel 6 van het Besluit No. 171/1941 ter 

voorkoming van dubbele belasting op het 
gebied der directe belastingen met betrek
king tot het Duitsche Rijk, met inbegrip van 
het Protectoraat Bohemen en Morav1e 
wordt als volgt aangevuld: 

I. 
In lid 1 warden na de woorden ,,de winst

belasting;" ingevoegd de woorden 
,,de vennootschapsbelasting; 
de ondememingsbelasting;". 

II. 
In lid 3 warden na het woord ,,winstbelas

ting" ingevoegd de woorden ,,of de vennoot
schaps belasting". 

Artikel 5. 
In de Wet van 29 April 1925 (Staatsblad 

No. 171) tot bevordering van de richtige hef
fing der directe belastingen wordt de aanhef 
van artikel 1 tot en met de woorden ,,reke
ning gehouden met" vervangen door de woor
den ,,Voor de heffing van's Rijks directe be
lastingen wordt geen rekening gehouden 
met". 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging, evenwel werken terug 
I) artikel 1 tot 5 Juli 194I; 
2) de artikelen 3 en 4 tot 30 Augustus 

1941; 
3) artikel 5 tot I J anuari 1941. 
's-Gravenhage, 27 Mei 1942. 

De wnd. S .-G. van het Dep. van Financien, 
H. POSTMA, 

De S.-G. van het Dep. van Binnenlandsche 
Zaken, 

K. J. FREDERIKS. 

De S .-G. van het Dep. van justitie, 
SCHRIEKE, 

De S.- G. voor Bijzondere Economische 
Zaken, 

M . M. ROST VAN TONNINGEN. 

30 Mei 1942. NEGENDE UITVOERINGS
BESLUIT van den Commissaris voor de 
belangen van de voormalige Nederland
sche Weermacht nopens maatregelen ten 
aanzien van de bezoldiging en verzor
ging van militair en burgerlijk personeel 
der voormalige Nederlandsche Zee- en 
Landmacht. (Verordeningenblad, Afle
vering 14) . 

Op grand van artikel I der Verordening 
No. u4/r940 nopens maatregelen ten aan
zien van de bezoldiging en verzorging van 
militair en burgerlijk personeel der voorma
lige Nederlandsche Zee- en Landmacht en in 
overeenstemming met § 2 der Verordening 
No. 3/r940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied en na ver
kregen instemming van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Financien 
wordt bepaald: 

Artikel I. 

Het Koninklijk Besluit van 13 Januari 
1932 (Staatsblad No. 10), zooals dat is ko
m en te luiden ingevolge Koninklijk Besluit 
van 23 September 1933 (Staatsblad No. 
486), wordt gewij .zigd en aangevuld als volgt: 
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I. 
- (1) De tabel, opgenomen onder a van het eerste lid van artikel 2 w_ordt gelezen: 

., 
s:: 
]v 
~ .... 
s:: ~ ., ., ., s 
s::., 

.... bi) 

., .... 
0 
0., 

biJt:: 
s:: QJ ., ., ., s 
s::., 

.... bi) 

Indien belanghebbende een op zich zelf staand persoon is. 
Indien hij hoofd is van een gezin van 2 personen . 
· · id. id 3 personen . 

f 550 .-
675.-
750.-
850.-
9.50.-

f 650.-
800.-
950.-

1025.-
1100.-
1150.-
1200.-

f 750 .-
950 .-

1050.
u50.-
1250.-
1300.-
1350.-

id. id 4 personen . 
id. id 5 personen . 
id. id 6 personen . 1000.-

1050.-id. id 7 of meer pcrsonen 

(2) De ' tabel, opgenomen onder b van het eerste lid van artikel 2 wordt gelezen: 
., ., ., 
.s .... 

' .... 
0 0 ~., 0 ., 8B ~ .... ....... 

s:: ~ s::~~ 
bi) s:: 
s::., ., ., ., -0 ., ., ., ., s ~:g s QJ s s::., s::., 

.... bi) .... s ~ .... bi) 

Voor een weduwe of voor 1 wees 
Voor een weduwe met 1 kind of voor 2 weezen 
· id. 2 k inderen of voor 3 weezen 

f 475.-
550.-
625.-
700.-
750.-
800.-

f 500.-
575.-
650.-
725.-
800.-
850.-

f 550.-
625.-
700.-
800.-
900.-
950 .-

id. 3 kinderen of voor 4 weezen 
id. 4 kinderen of voor 5 weezen 
id. 5 kinderen of voor 6 weezen 
id. 6 of meer kinderem of voor 7 of meer 

weezen .. 

II. 
(1) Het zesde lid van artikel 3 wordt 

gelezen: 
,,6. Van het bruto-loon van inwonende 

kinderen beneden den leeftijd van achttien 
jaar wordt een bedrag van f 2 per week en 
van het bruto-loon van inwonende kinderen 
van achttien jaar en ouder een bedrag van 
f 4 per week niet als inkomsten aangemerkt 
bij het berekenen van het gezinsinkomen van 
den gewezen militair c.q. van dat van <liens 
weduwe." 

(2) Het bestaande zesde lid van artikel 
3 wordt zevende lid. 

Artikel 2 

Het Besluit No. 191/1941 (Vijfde Uitvoe
ringsbesluit nopens maatregelen t en aanzien 
van de bezoldiging en verzorging van mili
tair en burgerlijk personeel der voormalige 
Nederlandsche Zee- en Landmacht) treedt 
buiten werking. 

Artikel 3 
D it besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 1 Januari 1942. 

's-Gravenhage, 30 Mei 1942. 
De Commissaris voor de belangen 

van de voormalige Neder/andsche 
Weermacht, 

L. C. RIETVELD 

850.- 900.- 1000.-

N°. 67, 

r9 ]uni r942. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende wijziging 
der Verordening No. 57/1942 betreffende 
de instelling van een vrijwillige hulp
politie. (Verordeningenblad, Aflevering 
15). 

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

Artikel 1 . 

De Verordening No. 57/r942 betreffende 
de instelling van een vrijwillige hulppolitie 
wordt als volgt gewijzigd : 

I. 
(1) In artikel 3, lid t, worden de woor

den ,,Gevolmachtigde voor de Reorganisatie 
van de Nederlandsche Politie bij de Depar
tementen van Justitie en van Binnenland
sche Zaken (nader te noemen: Gevolmach
tigde voor de Politie)" vervangen door de 
woorden ,,Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie". 

(2) In artikel 3, leden 3 en 4, worden de 
i.voorden ,,Gevolmachtigde voor de P ol itie" 
telkenmale vervangen door het woord ,,Se
cretaris-Generaal". 

In de artikelen 4 en 6 worden de woorden 
,,Gevolmachtigde voor de Politie" telken-
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male vervangen door de woorden ,,Secreta
ris-Generaal van het Departement van Ju-
stitie". · 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging met terugwerkende 
kracht tot 23 Mei 1942. 

's-Gravenhage, 19 Juni 1942 . 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Neder/andsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

I9 ]uni I942. BESCHIKKING van den 
Rijkscommissaris voo, het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende wijziging 
en aanvulling der Beschikking No. 5/ 
1942 betreffende het ontslag van leer
krachten en inspecteurs van het onder
wijs. (Verordeningenblad, Aflevering 
15) . 

Op grond van artikel 2 der Verordening 
No. 137/,940 betreffende de regeling van de 

_ rechtspositie ( recht/iche und finanzielle Ver
haltnisse) van ambtenaren en overig perso
neel, alsmede van bepaalde beeedigde per
sonen, bepaal ik : 

Artikel 1. 

De Beschikking No. 5/i942 betreffende het 
ontslag van leerkrachten en inspecteurs van 
het onderwijs wordt als volgt gewijzigd en 
aangevuld: 

I. 
(1) In artikel 1 wordt na het tweede lid 

een nieuw derde lid ingevoegd, luidende als 
volgt: 

,,(3) In minder emstige gevallen kunnen 
in het in het eerste lid bedoelde geval de al 
daar genoemde leerkrachten en hoofden en 
in het in het tweede lid bedoelde geval de 
aldaar genoemde hoofdinspecteurs en inspec
teurs voor bepaalden tijd worden geschorst." 

(2) In artikel 1 wordt het vroegere derde 
lid vierde lid en het vroegere vierde lid vijf
de lid. 

II. 
In artikel 3 worden na het woord ,,ontsla

gen" de woorden ,,of geschorst" en na het 
woord ,,ontslag" de woorden ,,of de schor
sing" ingevoegd. 

Artikel 2. 

Deze beschikking treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 19 Juni 1942. 
De Rijkscornrnissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
S EYSS-INQUART. 

13 ]uni I942. TWEEDE BESLUIT van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien, houdende wijzi
ging en aanvulling van het Besluit op 
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de Loonbelasting 1940. (Verordeningen
blad, Aflevering 15.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 ·der Verordening ·No. 3fi940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Nedcr
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het Besluit op de Loonbelasting 1940 (No. 
224) wordt gewijzigd en aangevuld als volgt: 

I. 
Aan artikel 7, eerste lid, wordt de volgende 

volzin toegevoegd: 
,,Het staat den werkgever echter vrij om, 

indien hij in den regel over een loontijdvak 
slechts een geschat bedrag aan loon uitbe
taalt en eerst na verloop van verschillende 
loontijdvakken, welke gezamenlijk een tijd
vak van drie maanden niet te boven gaan, 
het loon nauwkeurig afrekent, de loonbelas
ting eerst bij de afrekening in te houden, ten
zij de inspecteur hem daartoe de bevoegd
heid ontzegd heeft.". 

II. 
Aan artikel 9, eerste lid, wordt de volgende 

volzin toegevoegd: 
,,Indien de werkgever gebruik maakt van 

de in artikel 7, eerste lid, gegeven bevoegd
heid, wordt het tijdvak, waarover de afreke
ning plaats vindt, als loontijdvak aange
merkt.". 

III. 
Artikel 10, eerste lid, wordt gelezen: 
,,(1) In afwijking van artikel 7 bedraagt 

de belasting van tantiemes, gratificatien en 
andere belooningen, welke in den regel slechts 
eenmaal of eenmaal 's jaars worden toege
kend: 

a) voor een werknemer, die volgens arti
kel 8 in groep I valt, 22 ten honderd; 

b) voor een werknemer, die volgens arti
kel 8 in groep II valt, 15,4 ten honderd; 

c) voor een werknemer, die volgens arti
kel 8 in groep III valt en een kinderaftrek 
geniet voor: 

een kind 
twee kinderen 
drie kinderen 
vier kinderen 
meer dan vier 

13,2 t en honderd, 
11 ten honder d, 
8,8 ten honderd, 
5,5 ten honderd, 

kinderen 
2,2 ten honderd.". 

IV. 
(1) Het tweede lid van artikel 12 wordt 

het derde lid. 
(2) In artikel 12 wordt een nieuw tweede 

lid ingevoegd, luidende: 
,,(2) In afwijking van het eerste lid war

den de loonbelastingkaarten van werknemers, 
die uitsluitend huiselijke diensten verrichten, 
steeds bewaard ter plaatse waar de loonen 
worden uitbetaald.". 

V. 
De in bijlage I opgenomen belastingtabel 

wordt vervangen door de in de bijlage van 
dit besluit opgenomen belastingtabel. 
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.... Die Lohnstcuer betrigt bci cincm Arbcitnc~r in: 

SdwJ 
De loonbcbsting bcdrugt voor ccn wcrkncmcr in: 

Nr. Stcucrgruppc m bci Klndcrcrmissigung f'Ur : 

No. Monatllobn Stcucrgruppc Stcucrgruppc Groep m in gcval V1n lc.indcrafttek voor: 

Ma.ndloon I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
mchr al:t .. 

Groep l Groep 11 KiDd Kinder Kinder Kinder Kinder Kinder Kinder Kinder Kinder Kinder 
men d,,n tot en met kind k..inderc'n lcindcrcn kindcrcn k.indcrcn kindcrcn kindcrcn kindercn kindcrco kindcrco 

:z: 
0 

1 f 48,10- 52,00 f 1,43 
2 52,00- 58,50 1,85 
3 58,50- 65,00 2,14 
4 65,00- 71,50 3,14 
5 71,50- 78,00 3,57 

6 78,00- 84,50 4,43 f 1,85 
7 84,50- 91,00 5,43 2,57 

8 91,00- 97,50 5,86 3,00 f 1,43 

9 97,50-104,00 6,86 3,86 2,14 

10 104,00-110,50 7,43 4,29 2,57 

11 110,50-117,00 8,58 5,14 3,43 f 1,83 

12 117,00-123,50 9,15 5,72 3,86 2,14 
, 

13 123,50-130,00 10,43 6,72 4,71 3,00 f 1,43 

14 130,00-1 36,50 11,01 7,15 5,14 3,43 1,85 

15 136,50-143,00 12,44 8,29 6,14 4,29 2,57 

16 143,00-149,50 13,87 9,29 7,15 5,14 3,43 

17 149,50-156,00 14,72 9,86 7,72 5,72 3,86 f 1,85 

18 156,00-162,50 16,44 11,01 8,86 6.72 4.71 2,14 

19 162,50-169,00 17,58 11,72 9,29 7,15 5,14 2,57 

20 169,00-175,50 19,44 13,01 10,43 8,29 5,72 3,00 

21 175,50-182,00 20,59 13,72 11,01 8,86 6,72 3,43 

22 182,00-188,50 22,45 15,01 12,29 9,29 7,15 3,86 

23 188,50-195,00 25,02 16,73 13,01 9,86 7,72 4,29 1,43 

24 195,00-201,50 26,16 17,44 13,72 11,01 8,29 4,71 1,85 

25 201,50-208,00 28,88 19,30 15,01 11 ,72 8.86 5,14 2,00 

26 208,00-214,50 30,45 20,30 15,87 12,29 9,29 5,43 2,14 

27 214,50-221,00 33,17 22,16 17,44 13,01 9,86 5,72 2,43 

28 221,00-221,50 34,74 23,16 18,30 14,30 10,43 6,14 2,57 

29 227,50-214,00 37,89 25,31 19,30 15,01 11,01 6,72 3,00 

30 234,00-240,50 39,61 26,45 21,16 15,87 11 ,72 7,15 3,28 

31 240,50-247,00 42,61 28,45 22,16 16,73 12,29 1,72 3,43 

32 247,00-253,50 45,90 30,60 24,31 18,30 13,72 8,00 3,86 

33 253,50-260,00 47,33 31,60 25,31 19,30 14,30 8,29 4,00 

34 260,00-266,50 50,62 33,74 26,45 20,30 15,01 8,86 4,29 

35 266,50-273,00 52,05 34,74 28,45 21,16 15,87 9,29 4,43 

36 273,00-279,50 55,34 36,89 29,45 23,16 16,73 9,86 4,71 

37 279,50-286,00 57,05 38,03 31,60 24,31 17,44 10,43 5,14 

38 286,00-292,50 60,06 40,04 32,74 25,31 18,30 11 ,01 5,43 

39 292,50-299,00 61,77 41,18 33,74 26,45 19,30 11,29 5,72 

40 299,00-305,50 64,92 43,J.! 35,89 28,45 20,30 11,72 6,14 1,43 

41 305,50-312,00 68,21 45,33 36,89 29,45 21,16 12,29 6,43 1,57 -42 312,00-318,50 69,64 46,47 39.03 30,60 22,16 13,01 6,72 1,71 i 
43 318,50-325,00 72,64 48,47 40,04 31,60 24,31 1S,72 6,86 1,85 t,,:) 

44 325,00-331,50 74,36 49,62 41 ,18 33,74 25,31 14,30 7,15 2,00 



SNf, Die Lohnsteucr bcttigt bci cincm Arbcitnchmcr in: ..... , De loonbc.lasting bcdraagt voor cen werkncmcr tn: 

Stcuergruppc III bci Kindcrcrmissigung fur: Nr. 
Mon.ulohn Stcucrgruppc Stcucrgruppc Groep III in gcval w.n kindcraftrck voor: 

No. ...... loon I D I 2 3 4 5 6 7 8 mebr al, bi, 9 10 _,,,.. 
tot en met 

Groep I Groep II Kind Kinder Kinder Kinder Kinder K.indcr Kinder Kinder Kinder Kinder 
kind kindcren kindcrcn kindcrcn kinderen kindcrcn kindcrcn kinderen kindcrcn kindcrcn 

45 f 331,50-338,00 f 75,93 f 50,62 f 43,32 r 34,74 f 26,45 f 15,01 f 7,72 r 2,14 
46 338,00-351 ,00 77,36 51,62 45,33 36,89 27,45 15,87 8,29 2,57 
47 351,00-364,00 82,36 54,91 48,47 39,03 30,60 18,30 9,86 3,86 
48 364,00-377,00 87,08 58,05 50,62 42,18 32,74 20,30 11,01 4,71 
49 377,00-390,00 96,52 64,35 51,62 44,33 34,74 22,16 12,29 5,72 so 390,00-403,00 101,24 67,49 54,91 47,47 36,89 24,31 13,72 6,72 f 1,43 
51 403,00-416,00 105,96 70,64 58,05 49,62 39,03 26,45 15,01 7,72 2,04 
52 416,00-429,00 110,68 73,78 61 ,20 52,76 41 ,18 28,45 16,73 8,86 3,00 
53 429,00-442,00 115,54 n,01 64,35 54,91 44,33 31,60 19,30 10,43 4,29 
54 442,00-455,00 120,26 80,22 67,49 56,05 46,47 33,74 21,16 11 ,72 5,14 
55 455,00-468,00 124,98 83,36 70,64 58,05 48,47 35,89 23,16 13,01 6,14 
56 468,00-481,00 129,70 86,51 74,78 62,20 50,62 39,03 26,45 15,01 7,72 r 2,14 
57 481,00-494,00 134,42 89,66 nm 64,35 51,62 40,04 27,45 15,87 8,29 2,57 
58 494,00-507,00 139,13 92,80 80,22 67,49 54,91 43,32 30,60 18,30 9,86 3,86 
59 507,00-520,00 143,85 95,95 83,36 70,64 58,05 46,47 33,74 21,16 11,72 5,14 
60 520,00-533,00 148,57 99.09 86,51 73,78 61,20 49,62 36,89 24,31 13,72 6,72 I 1,43 
61 533,00-546,00 153,58 102,38 89,66 nm 64,35 51,62 40,04 27,45 15,87 8,29 2,57 
62 546,00-559,00 158,30 105,53 92,80 80,22 67,49 54,91 43,32 30,60 18,30 9,86 3,86 

63 559,00-572,00 163,02 108,68 95,95 83,36 70,64 58,05 46,47 33,74 21,16 11 ,72 5,14 
64 572,00-585,00 167,73 111 ,82 99,09 86,51 73,78 61,20 49,62 36,89 24,31 13,72 6,72 1,43 
65 585,00-611,00 172,45 114,97 105,53 92,80 80,22 67,49 54,91 42,18 29,45 17,44 9,29 3,43 
66 611,00-637,00 182,32 121,55 111 ,82 99,09 86,51 73,78 61,20 48,47 35,89 23,16 13,01 6, 14 
67 637,00-663,00 192,33 128,27 11 4,97 105,53 92,80 80,22 67,49 54,91 43,32 30,60 18,30 9,86 
68 663,00-689,00 203,06 135,42 121,55 11 1,82 99,09 86,51 73,78 61,20 49,62 36,89 24,31 13,72 
69 689,00-715,00 212,92 141,99 128,27 114,97 105,53 92,80 80,22 67,49 54,91 43,32 30,60 18,30 
70 715,00-741,00 223,22 148,86 135,42 121,55 111 ,82 99.09 86,51 73,78 61,20 49,62 36,89 24,31 
71 741,00-767,00 233,51 155,72 141,99 128,27 114,97 105,53 92,80 80,22 67,49 54,91 43,32 30,60 
72 767,00-793,00 243,81 162,59 148,86 135,42 121,55 111,82 99,09 86,51 73,78 61,20 50,62 38,03 
73 793,00-819,00 254,11 169,45 155,72 141,99 128,27 114,97 105,53 92,80 80,22 67,49 54,91 44,33 
74 819,00-845,00 264,40 176,31 162,59 148,86 135,42 121,55 111,82 99,09 86,51 73,78 61,20 50,62 
75 845,00-871,00 274,98 183,32 169,45 155,72 141 ,99 128,27 114,97 105,53 92,80 80,22 67,49 54,91 
76 87 1,00-897,00 298,72 199,19 183,32 169,45 155,72 141,99 128,27 114,97 102,38 89,66 77,07 64,35 
77 897,00-923,00 311,16 207,49 191,04 176,31 162,59 148,86 135,42 121,55 108,68 95,95 83,36 70,64 
78 923,00-949,00 323,60 215,78 199,19 183,32 169,45 155,72 141,99 128,27 114,97 102,38 89,66 77,07 
79 949,00-975,00 335,90 223,93 207,49 191,04 176,31 162,59 148,86 135,42 121 ,55 108,68 95,95 83,36 
80 975,00---1001,00 348,34 232,23 215,78 199,19 183,32 169,45 155,72 141,99 128,27 114,97 l02,38 89,66 

mclu a1s 
1001,00 35 % 24 % 22 % 20 % 19% mccr daa 17% 16% 15% 13 % 12 % 11% 9% 

Bci cincm Arbcitnchmcr mit Klndcrcrmissigung fur mchr a1s 10 Kinder wird Lobruteucr nJchr crbobcn. z . 0 Ten aanzicn van cen wcrkncmcr, wicn kind.crafuek wordt tocgcstun voor m6& clan 10 kioclemJ, 
wordr de loonbclasting n.iet gcheven. O'l 

tP 
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Artikel 2. 

(I) De loonbelasting wordt volgens de 
in de bijlage opgenomen belastingtabel voor 
de eerste maal geheven van loonen over lopn
tijdvakken, welke na 30 Juni I942 eindigen. 

(2) De loonbelasting wordt volgens het 
in artikel I, onder III, opgenomen tarief 
voor de eerste maal geheven van de daarin 
bedoelde belooningen, welke na 30 Juni I942 
worden betaald. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van x Juli x942. 

's-Gravenhage, I3 Juni I942. 

De wnd. S.-G. van het Dep. van Financien, 
H. POSTMA. 

N°. 70. 

6 Juli 1942. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de er
kenning en tenuitvoerlegging van Duit
scbe beslissingen in burgerlijke en 
bandelszaken. (Verordeningenblad, Af
Jevering 16.) 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Fiibrer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

De beslissingen in burgerlijke en handels
zaken van de burgerlijke gerechten in het 
Duitsche Rijk, met inbegrip van het Protec
toraat Bohemen en Moravie, welke aldaar in 
kracht van gewijsde zijn gegaan, worden 
erkend, tenzij uit de artikelen 2 tot en met 7 
het tegendeel blijkt. 

Artikel 2. 

Niet erkend worden beslissingen in kort 
geding (Arrestverfahren en Verfahren auf 
Erlass einer einstweiligen Verfiigung), als
mede beslissingen en procedures ter zake van 
faillissement of surseance van betaling. 

Artikel 3. 
Een beslissing wordt niet erkend, wanneer 

bij overeenkomstige toepassing der Neder
landscbe bevoegdbeidsbepalingen een gerecbt 
in het Duitsche Rijk tot het doen van uit
spraak niet bevoegd zou zijn geweest. 

Artikel ·4 . 
Indien de in het ongelijk gestelde gedaagde 

Nederlander of Nederlandsch onderdaan is 
en zich op bet rechtsgeding niet heeft inge
laten, wordt de beslissing slechts erkend, 
wanneer de dagvaarding of beschikking, 
welke den recbtsingang inleidt, aan hem of 
aan zijn tot inontvangstneming gemacbtig
den vertegenwoordiger persoonlijk of door 
bemiddeling der daartoe bevoegde Neder
landsche instanties is beteekend. 

Artikel s. 
Een beslissing wordt niet erkend, wanneer 

daarin met betrekking tot een N ederlander 
of een Nederlandscb onderdaan bij de beoor
deeling der handelingsbekwaamheid, der 
wettelijke vertegenwoordiging, eener familie-

of erfrechtelijke verhouding, dan we! een ver
klaring van afwezigheid of van vermoedelijk 
overlijden, niet Nederlandsch materieel recht, 
met inbegrip van bet N ederlandscb interna
tionaal privaatrecbt, is toegepast, voor zoo
ver de beslissing bij toepassing van dit recbt 
voor een Nederlandsche partij gunstiger zou 
zijn geweest. 

Artikel 6. 
Een beslissing . wordt niet erkend, voor 

zoover de erkenning in tegenspraak zou zijn 
met de recbtskracbt van een beslissing van 
een Nederlandscb gerecht. 

Artikel 7. 
Een beslissing wordt niet erkend, wanneer 

daardoor kan worden gedwongen tot een 
handelen of nalaten, hetwelk dan wel het 
afdwingen van betwelk volgens bet in bet 
bezette N ederlandsche gebied geldende recbt 
uitdrukkelijk is verboden. 

Artikel 8. 
(1) In een gerecbtelijke procedure wordt 

slecbts onderzocht of de voorwaarden voor 
de er kenning zijn vervuld; daarbij is het ge
recht niet aan de bij de beslissing geconsta
teerde feiten gebonden. Voor het bewijs, dat 
de beslissing in kracht van gewijsde is ge
gaan, volstaat een verklaring van de volgens 
Duitsch recbt tot afgifte bevoegde instantie. 

(2) Een onderzoek naar de rechtmatigheid 
van de beslissing vindt niet plaats. 

Artikel 9. 
(1) Voor zoover beslissingen dienen te 

worden erkend, worden zij op verzoek uit
voerbaar verklaard, onder voorwaarde, dat 
zij in het Duitscbe Rijk uitvoerbaar zijn. 

(2) Het verzoek tot uitvoerbaarverklaring 
wordt door bemiddeling van den Rijkscom
missaris voor bet bezette Nederlandscbe ge
bied (Commissaris-Generaal voor Bestuur en 
Justitie) bij het bevoegde gerecbt ingediend. 

(3) Tot bewijs, dat de beslissing uitvoer
baar is, volstaat een verklaring van de vol
gens Duitscb recbt tot afgifte bevoegde in
stantie. 

(4) Op de procedure ter zake van de uit
voerbaarverklaring zijn de artikelen 27 tot 
en met 32 der Wet van 12 Juni 1909 (Staats
blad N°. 141) van toepassing, met dien ver
stande, dat de mededeeling van beslissingen, 
welke den verzoeker moeten worden mede
gedeeld, gescbiedt door bemiddeling van 
achtereenvolgens den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Justitie en den 
Rijkscommissaris (Commissaris-Generaal 
voor Bestuur en Justitie). 

(5) Het verzoek, met inbegrip der bijlagen, 
kan in de Duitsche taal zijn gesteld. Indien 
het verzoek in de Duitsche taal is gesteid, 
wordt aan de in het vorige lid genoemde be
slissingen een Duitscbe vertaling toegevoegd. 
De kosten eener noodzakelijke vertaling wor
den door den verzoeker voorgeschoten. 

Artikel 10. 

(1) Indien een der partijen de tenuitvoer
legging van een Nederlandsche beslissing in 
bet Duitscbe Rijk door een geding tot ver
krijging van een vonnis van tenuitvoerlegging 
(Vollstreckungsurteil) of door een aanvraag 
tot executie (Exekutionsantrag) tracbt te ver-
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krijgen, verklaart het gerecht of de voorzit
ter van het gerecht, hetwelk de beslissing 
heeft uitgesproken, op verzoek kosteloos, 
dat de beslissing in kracht van gewijsde is 
gegaan. 

(2) Het gerecht of de voorzitter v an het 
gerecht geven deze verklaring slechts af, 
wanneer de beslissing is voorzien van het 
visum van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied (Commisaris
Generaal voor Bestuur en Justitie). De be
treffende partij vraagt het visum aan door 
bemiddeling van den Secreta ris-Generaal 
van het Departement van Justitie. De aan
vrage dient te worden vergezeld van een 
Duitsche vertaling van de beslissing; de ver
taling moet door een beeedigd vertaler zijn 
vervaardigd. 

Artikel I I. 

(1) Deze verordening treedt in werking op 
den dag harer afkondiging. 

(2) Tegelijkertijd treden buiten werking 
de artikelen 2 en 3 , tweede en derde lid, van 
het Besluit N°. 230/'!941 betreffende onthef
fing van de verplichting tot zekerheidstelling 
voor proceskost en en betreffende de toelating 
om kosteloos of tegen verminderd tarief te 
procedeeren van personen van Duitsche 
nationaliteit of van de nationaliteit van het 
Protectoraat Bohemen en Moravie 

's-Gravenhage, 6 Juli 1942. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied: 
S E YSS-INQUART. 

6 Juli r942. DERDE VERORDENING van 
den Rijkscom missaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, houdende wijzi
ging en aanvulling der Verordening 
N°. 52/ 1940 betreffende de Duitsche 
rechterlijke macht voor strafzaken. 
(Verordeningenblad, Aflevering 16 .) 

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

Artikel I. 
De Verordening N°. 52/ 1940 betreffende de 

Duitsche rechterlijke macht voor strafzaken, 
zooals gewijzigd bij de Verordening N°. 
56/1942, wordt als volgt gewijzigd en aange
vuld: 

I. 

(1) In § 3, lid 1, worden de woorden ,,den 
dag van het inwerkingtreden van deze ver
ordening" vervangen door de woorden ,,het 
tijdstip van toepassing". 

(2) § 3 , lid 2, vervalt. 

II. 
· In de §§ 4 en 5 vervallen de woorden ,,in 
het bezette Nederlandsche gebied". 

III. 
§ 7 wordt gelezen als volgt : 

,,§ 7. 
(1) Met inachtneming van de bepalmgen 

der §§ 9 en 10 is het Duitsche Landgerecht 
het gerecht in eersten aanleg. De beslissing 
wordt genomen door den alleenrechtspre
kenden Landrechter. 

(2) H et Landgerecht kan tijdelijke tucht
huisstraf, gevangenisstraf, vestingstraf, hech
tenis en geldboete, alleen of te zamen met 
bijkomende straffen, alsmede alle maatrege
len voor beveiliging en v erbetering uitspre
ken . 

(3) Het Landgerecht kan bij straJbevel 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar, 
hechtenis en geldboete opleggen, alsmede 
verbeurdverklaring uitspreken en openbaar
making van zijn uitspraak gelasten. Ook 
misdrijven (Verbrechen) kunnen bij strafbe
vel worden gestraft. 

(4) Tegen de vonnissen van het Landge
recht kan hooger beroep worden ingesteld, 
tegen de door hetzelve uitgevaardigde straf
bevelen verzet (Einsp ruch) worden gedaan 
en tegen de overige door hetzelve uitgevaar
digde uitspraken kunnen bezwaren (Be
schwerde) worden ingediend, alles volgens de 
regeling van het D11itsche procesrecht. De 
termijn voor het instellen van beroep, het 
doen van verzet en het indienen van b ezwa
ren op korten termijn (sofortige Beschwerde) 
bedraagt twee weken." 

IV. 
(1) In§ 8, lid 1, vervalt het woord ,, Duit

sche" en worden de woorden ,,met drie 
rechters" vervangen door de woorden ,,door 
Senaten, welke uit drie rechters zijn samen
gesteld" . 

(2) In § 8, lid 2 , worden de woorden 
,,Duitsche Hooggerechtshof in het bezette 
Nederlandsche gebied" vervangen door het 
woord ,, Hooggerechtshof" . 

V. 
(1) In § 9 wordt na lid I een nieuw lid 2 

ingevoegd, luidende als volgt: 
,,(2) Het Hooggerechtshof beslist als ge

recht in eersten a anleg, wanneer het Open
baar Ministerie tot vervolging b ij hetzelve 
overgaat." 

(2) De bestaande leden 2 , 3 en 4 van § 9 
worden de leden 3, 4 en 5, 

(3) In § 9, lid 3, worden de woorden ,,Het 
beslist " vervangen door de woorden ,, Het 
Hooggerechtshof beslist wijders". 

(4) In § 9, lid 4, worden de woorden ,,lid 
der Kamer" vervangen door de woorden 
,,lid van een Senaat" , de woorden ,,b ij de 
meervoudige Kamer" door de woorden ,,bij 
den Senaat", de woorden ,,evenals de meer
voudige Kamer" door de woorden ,,evenals 
de Senaat" en de woorden ,,beslissing van de 
meervoudige Kamer" door de woorden ,,be
slissing van den Senaat". 

(5) In § 9, leden 1 , 4 en 5, vervalt het 
woord ,,Duitsche" . 

VI. 
Na § 9 wordt de volgende § 9a ingevoegd: 

,;§ 9a. 
(1) Het Openbaar Ministerie vervolgt 

feiten, ter zake van welke hetzelve het op
leggen van straf in het algemeen belang nood
zakelijk acht. 

(2) Een gerechtelijk vooronderzoek vindt 
niet plaats. 
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(3) Een beslissing over de opening van het 
rechtsgeding .(Hauptverfahren) vindt niet 
plaats. In de pJaats van de vordering van het 
Openbaar Ministerie tot opening van het 
rechtsgeding treedt de vordering tot vast
stelling van de terechtzitting (Hauptverhand
lung). 

(4) Na het indienen van de vordering tot 
vervolging stelt de Landrechter, bij de pro
cedure voor het Hooggerechtshof de voor
zitter van den Senaat, de terechtzitting vast, 
wanneer hij van oordeel is, dat aan de wet
telijke voorwaarden is vo!daan. In het tegen
overgestelde geval wordt over de vordering 
tot vaststelling van de terechtzitting door 
een beschikking van het gerecht beslist. 

(5) Het Openbaar Ministerie kan tegen de 
beschikking van het Landgerecht, waarbij 
de vordering tot vaststelling der terechtzit
ting wordt afgi>wezen, bezwaren op korten 
termijn indienen. 

(6) De Landrechter, in de procedure voor 
het Hooggerechtshof de voorzitter van den 
Senaat, beslist bij de vaststelling van de te
rechtzitting tevens over het opleggen of het 
verlengen van de voorloopige hechtenis. 

(7) De schriftelijke vordering tot vervol
ging wordt den verdachte uiterlijk tege!ijker
tijd met de dagvaarding voor de terechtzit
ting beteekend . 

(8) De in het Duitsche Wetboek van Straf
vordering aan de opening van het rechtsge
ding verbonden gevo!gen treden met het 
indienen der vordering in werking. De vor
dering kan in alle gevallen tot v66r het begin 
van het requisitoir van het Openbaar Minis
terie ter terechtzitting worden ingetrokken. 
De gevo!gen, welke vo!gens het Duitsche 
Wetboek van Strafvordering aan de voor!e
zing van de beschikking tot opening zijn ver
bonden, treden met het begin van het ver
hoor van den verdachte in werking." 

VII. 
(1) De leden 1, 2 en 4 van § 10 vervallen. 
(2) § 10, lid 3, wordt lid I. De woorden 

, , in p!aats van de opening van het rechtsge
ding (Hauptverfahren)", alsmede het tweede 
woord ,,Duitsche", vervallen. 

(3) Aan § 10 wordt een nieuw lid 2 toege
voegd, Juidende als volgt: 

,,(2) lndien de verdachte aangehouden is 
en zijn onmiddellijke berechting noodzakelijk 
geacht wordt, kan de vordering tot vaststel
ling van de terechtzitting voor de Bijzondere 
Rechtbank mondeling worden ingeste!d en 
behoeft geen schriftelijke vordering tot ver
vo!ging te worden ingediend. In deze gevallen 
behoeven geen termijnen te worden in acht 
genomen . lndien geen schriftelijke vordering 
tot vervolging wordt ingediend, wordt de 
vordering bij het begin der terechtzitting mon
de!ing ingesteld en haar voornaamste inhoud 
in het proces-verbaal der terechtzitting opge-
nomen." · 

VIII. 
In § 11 worden na het woord ,,gebied" 

de woorden ,,(Commissaris-Generaal voor 
Bestuur en Justitie)" ingevoegd. 

IX. 
§ 13 wordt ge!ezen als volgt: 

,,§ 13. 

(1) Wanneer de verdachte noch Duitsch 
staatsburger, noch staatsburger van het 
Protektoraat Bohemen en Moravie is, kan de 
zaak aan de Nederlandsche autoriteiten, met 
strafvervolging belast, worden overgegeven 
om te worden vervolgd en berecht. 

(2) Voor de overgave is tot de vaststelling 
der terechtzitting de toestemming van het 
gerecht, na de vaststelling der terechtzitting 
de toestemming van het Openbaar Ministerie 
vereischt. " 

X . 
In § 14, lid 2, vervalt het woord ,,Duit

sche". 
XI. 

In§ 15 vervalt het woord ,,Duitsche". 

XII. 
(1) In § 16 vervallen de woorden ,,in het 

bezette N ederlandsche gebied". 
(2) In § 16, onder 2, worden na het woord 

,,gebied" de woorden ,,(Commissaris-Gene
raal voor Bestuur en Justitie)" ingevoegd. 

XIII. 
(1) In § 17, lid 1, onder 3, vervallen de 

woorden ,,in het bezette N ederlandsche ge
bied" . 

(2) § 17, lid 3, vervalt. 

XIV. 
In § 18 worden na het woord ,,gebied" de 

woorden ,,(Commissaris-Generaal voor· Be
stuur en Justitie)" ingevoegd. 

xv. 
De Vijfde Titel wordt ge!ezen als volgt: 

,,VIJFDE TITEL. 

Nieuwe terechtzitting. 

Artikel 22. 

(1) Acht de Rijkscomrnissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied een vonnis in 
kracht van gewijsde van een Duitsch gerecht 
wegens een fout bij de toepassing van het 
recht op de vastgestelde feiten ongerecht, of 
bestaan andere gewichtige redenen tot twijfel 
aan de juistheid van een vonnis in kracht van 
gewijsde van een Duitsch gerecht, welke een 
nieuwe terechtzitting en beslissing ter zake 
11oodzakelijk doen schijnen, dan kan hij 
binnen een jaar, nadat het vonnis in kracht 
van gewijsde is gegaan, een nieuwe terecht
zitting voor den Bijzonderen Senaat van het 
Hooggerechtshof bevelen. 

(2) Op grond van het bevel van den Rijks
commissaris neemt de Bijzondere Senaat van 
het Hooggerechtshof een nieuwe beslissing 
ter zake. Beveelt de Rijkscommissaris de 
nieuwe behande!ing wegens een fout bij de 
toepassing van het recht op de vastgestelde 
feiten, dan is de Bijzondere Senaat gebonden 
aan de rechtsopvatting, welke de Rijkscom
missaris in het betreffende geval in zijn bevel 
opneemt . 

(3) De Bijzondere Senaat van het Hoog
gerechtshof beslist met drie rechters, die met 
het benoodigde aantal plaatsvervangers door 
den Rijkscommissaris voor den duur van een 
jaar worden benoemd." 
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XVI. 
In de §§ 22 en 24 worden na het woord 

,,gebied" de woorden ,,(Commissaris-Gene
raal voor Bestuur en Justitie)" ingevoegd. 

Artikel 2. 

De Verordening N°. 52/ 1940 wordt met de 
thans aangebrachte wijzigingen in het Ver
ordeningenblad voor het bezette Nederland
sche gebied bekendgemaakt. Daarbij worden 
de paragrafen van een doorloopend nummer 
voorzien en de verwijzingen in overeenstem
ming hiermede gewijzigd. Tevens worden in 
den Nederlandschen tekst de paragrafen 
vervangen door artikelen. 

Artikel 3 . 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 6 Juli 1942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied: 

SEYSS-INQUART. 

6 Juli r942. BEKENDMAKING van dt!n 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende den thans 
geldenden· tekst der Verordening N°. 
52/1940 betreffende de Duitsche rechter
lijke macht voor strafzaken. (Verorde
ningenblad. Aflevering 16.) 

In overeenstemming met artikel 2 der 
Verordening N°. 71/1942 (Derde Verordening, 
houdende wijziging en aanvulling der Ver
ordening N°. 52/1940 betreffende de Duitsche 
rechterlijke macht voor strafzaken) wordt 
in de bijlage de thans geldende tekst der 
Verordening N°. 52/1 940 bekendgemaakt. 

's-Gravenhage, 6 Juli 1942. • 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied: 

SEYSS-INQUART. 

BlJLAGE. 

VERORDENING van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de Duitsche rechterlijke 
macht voor strafzaken. 

EERSTE TITEL. 

Algemeene bepalingen. 

Artikel 1. 

(1) Voor het bezette Nederlandsche gebied 
wordt de Duitsche rechterlijke macht voor 
strafzaken ingesteld. Haar organen zijn het 
Duitsche Landgerecht en het Duitsche 
Hooggerechtshof in het bezette Nederland
sche gebied, alsmede het bij beide gerechten 
gemeenschappelijk bestaande Duitsche Open
baar Ministerie. 

(2) De voorschriften betreffende de be
voegdheid van den Duitschen Krijgsraad 
en van de Bijzondere Rechtbank voor straf
zaken voor leden der SS en voor de leden 
der Politie-organisaties met een bijzondere 
taak blijven onaangetast. 

TWEEDE TITEL. 
Bevoegdheid. 

Artikel 2. 

(1) De Duitsche gerechten zijn met uit
sluiting van de Nederlandsche rechterlijke 
macht bevoegd om delicten, die door Duit
sche staatsburgers of door staatsburgers van 
het Protectoraat Bohemen en Moravie be
gaan worden, te vervolge-n en te vonnissen. 

(2) Hetzelfde geldt ongeacht het staats
burgerschap van den dader of de deelnemers, 
wanneer de daad : 

1) zich richt tegen het Groot-Duitsche Rijk, 
het Duitsche volk, de Nationaal-Socialistische 
Duitsche Arbeiderspartij, de vertakkingen 
daarvan of de daarbij aangesloten organisa
ties; 

2) zich richt tegen een Duitsch staatsburger 
of een persoon, die in dienstverhouding staat 
tot het Groot-Duitsche Rijk, tot de Natio
naal-Socialistische Arbeiderspartij, haar ver
takkingen of daarbij aangesloten organisaties, 
tijdens de uitoefening van deze dienstbetrek
king of in betrekking daarmede ; 

3) begaan wordt in dienst van de Duitsche 
autoriteiten of, in verband met dezen dienst, 
op Duitsch grondgebied, of in gebouwen, 
ruimten of inrichtingen, die dienen ten be
hoeve van het Groot-Duitsche Rijk, de 
Nationaal-Socialistische Duitsche Arbeiders
partij , haar vertakkingen of daarbij aange
sloten organisaties; 

4) blijkt te zijn plundering in op bevel 
ontruimd gebied of in vrijwillig ontruimde 
gebouwen of ruimten, of blijkt te zijn een 
misdrijf (Verbrechen oder Vergehen) tegen lijf, 
!even of eigendom onder gebruikmaking van 
de maatregelen, genomen ter verdediging 
tegen luchtaanvallen, of blijkt te zijn een 
misdrijf (Verbrechen), gevaarlijk voor het 
algemeen belang, in hetbijzondereenmisdrijf, 
dat de voedselvoorziening in gevaar brengt. 

DERDE TITEL. 

Samenstelling en wijze van procedeeren. 

Artikel 3. 
Voor de samenstelling der Duitsche in

stanties, met strafvervolging belast, en voor 
de wijze van procedeeren voor deze instanties 
moeten de bepalingen, die in het Duitsche 
Rijk (in de gedaante, die het had v66r de 
aansluiting van Oostenrijk - Altreich -) 
op het tijdstip van toepassing gelden, over
eenkomstig worden toegepast, voor zoover 
hierna niet anders is beslist . 

Artikel 4. 
De Duitsche gerechten zijn gevestigd te 

's-Gravenhage. 
Artikel 5. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied stelt de rechters bij de 
Duitsche gerechten tot opzeggens toe aan. 

Artikel 6. 
D.e Duitsche gerechten kunnen op iedere 

plaats in het bezette Nederlandsche gebied 
ambtshandelingen verrichten. 

Artikel 7. 
(1) Met inachtneming van de bepalingen 
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der artikelen 9 en II is het Duitsche Land
gerecht het gerecht in eersten aanleg. De 
bes!issing wordt genomen door den alleen
rechtsprekenden Landrechter. 

(2) Het Landgerecht kan tijdelijke tucht
huisstraf, gevangenisstraf, vestingstraf, hech
tenis en geldboete, alleen of te zamen met 
bijkomende straffen, alsmede alle maatrege
len voor beveiliging en verbetering uitspre
ken. 

(3) Het Landgerecht kan bij strafbevel 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar, 
hechtenis en geldboete opleggen, alsmede 
verbeurdverklaring uitspreken en openbaar
making van zijn uitspraak gelasten. Ook 
misdrijven (Verbrechen} kunnen bij strafbe
vel worden gestraft. 

(4) Tegen de vonnissen van het Landge
recht kan hooger beroep worden ingesteld, 
tegen de door hetzelve uitgevaardigde straf
bevelen verzet (Einspruch) worden gedaan 
en tegen de overige door hetzelve uitgevaar
digde uitspraken kunnen bezwaren (Be
schwerde) worden ingediend, alles volgens de 
regeling van het Duitsche procesrecht. De 
termijn voor het instellen van beroep, het 
doen van verzet en het indienen van bezwa
ren op korten termijn (sofortige Beschwerde) 
bedraagt twee weken. 

Artikel 8. 
(I) Het Hooggerechtshof beslist door 

Senaten, welke uit drie rechters zijn samen
gesteld. 

(2) De leden van het Hooggerechtshof 
kunnen tegelijkertijd tot een gerecht in het 
Duitsche Rijk behooren. Een zijner leden 
moet zijn ambtelijke woonplaats te 's-Gra
venhage hebben. 

Artikel 9. 
(1) Het Hooggerechtshof kan elke toege

laten straf uitspreken. 
(2) Het Hooggerechtshof beslist als ge

recht in eersten aanleg, wanneer het Open
baar Ministerie tot vervolging bij hetzelve 
overgaat. 

(3) Het Hooggerechtshof beslist wijders in 
geval van toepassing van een rechtsmiddel 
tegen beslissingen van den Landrechter. 

(4) Het Hooggerechtshof kan in dringende 
gevallen door middel van een lid van een 
Senaat (alleensprekende rechter) voor den 
voortgang van het proces dienstige beslis
singen geven. Tegen de beslissingen van den 
alleensprekenden rechter kan het Openbaar 
Ministerie steeds, de verdachte voor zoover 
de beslissing voor hem ongunstig is, in beklag 
gaan bij den Senaat. Voor zoover de alleen
sprekende rechter zijn beslissing op grond 
van het beklag niet intrekt, kan hij evenals de 
Senaat ook voorloopige beschikkingen geven, 
in het bijzonder het voorloopig uitstellen of 
beperken van de tenuitvoer!egging van zijn 
beslissing. Het is den alleensprekenden rech
ter, tegen wiens beslissing zich het beklag 
richt, niet verboden aan de beslissing van 
den Senaat mede te werken. 

(S} Hooger beroep of beroep in cassatie 
van de vonnissen van het Hooggerechtshof 
is niet toegelaten. 

Artikel 10. 

(I) Het Openbaar Ministerie vervolgt 

feiten, ter zake van we!ke hetzelve het op
leggen van straf in het algemeen belang 
noodzakelijk acht. 

(2) Een gerechtelijk vooronderzoek vindt 
niet plaats. 

(3) Een beslissing over de opening van het 
rechtsgeding (Hauptuerfahren} vindt niet 
plaats. In de plaats van de vordering van het 
Openbaar Ministerie tot opening van het 
rechtsgeding treedt de vordering tot vast
stelling van de terechtzitting (Hauptuer
handlung) . 

(4) Na het indienen van de vordering tot 
vervolging stelt de Landrechter, bij de proce
dure voor het Hooggerechtshof de voorzitter 
van den Senaat, de terechtzitting vast, wan
neer hij van oordeel is, dat aan de wettelijke 
voorwaarden is voldaan. In het tegenover
gestelde geval wordt .over de vordering tot 
vaststelling van de terechtzitting door een 
beschikking van het gerecht beslist. 

(S} Het Openbaar Ministerie kan tegen de 
beschikking van het Landgerecht, waarbij 
de vordering tot vaststelling der terechtzit- _ 
ting wordt afgewezen, bezwaren op korten 
termijn indienen. · 

(6) De Landrechter, in de procedure voor 
het Hooggerechtshof de voorzitter van den 
Senaat, beslist bij de vaststelling van de 
terechtzitting tevens over het opleggen of 
het verlengen van de voor!oopige hechtenis . 
· (7) De schriftelijke vordering tot vervol
ging wordt den verdachte uiterlijk tegelij
kertijd met de dagvaarding voor de terecht
zitting beteekend. 

(8) De in het Duitsche Wetboek van 
Strafvordering aan de opening van het 
rechtsgeding verbonden gevolgen treden met 
het indienen der vordering in werking. De 
vordering kan in alle gevallen tot v66r het 
begin van het requisitoir van het Openbaar 
Ministerie ter terechtzitting worden inge
trokken. De gevolgen, we!ke volgens het 
Du1tsche Wetboek van Strafvordering aan 
de voorlezing van de beschikking tot opening 
zijn verbonden, treden met het begin van 
het verhoor van den verdachte in werking. 

Artikel I I. 

(1) In de gevallen, dat volgens de in het 
Duitsche Rijk (in de gedaante van v66r de 
aansluiting van Oostenrijk - Altreich -) 
geldende bepalingen, de Bijzondere Recht
bank (Sondergericht} bevoegd zou zijn, kan 
het Openbaar Ministerie de vaststelling van 
de terechtzitting (Hauptuerhandlung) in het 
strafproces voor de Bijzondere Rechtbank 
bij het Hooggerechtshof vragen. De verdere 
loop van het proces wordt geregeld door de 
bepalingen omtrent de procedure voor de 
Bijzondere Rechtbank. 

(2) Indien de verdachte aangehouden is 
en zijn onmiddellijke berechting noodzakelijk 
geacht wordt, kan de vordering tot vaststel
!ing van de terechtzitting voor de Bijzondere 
Rechtbank mondeling worden ingesteld en 
behoeft geen schriftelijke vordering tot ver
volging te worden ingediend. In deze gevallen 
behoeven geen termijnen te worden in acht 
genomen. Indien geen schriftelijke vordering 
tot vervolging wordt ingediend, wordt de 
vordering bij het begin der terechtzitti_ng 
mondeling ingesteld en haar voornaamste 111-
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houd in het proces-verbaal der terechtzitting 
opgenomen. 

Artikel r2. 

De Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied (Commissaris-Generaal 
voor Bestuur en Justitie) verwijst naar eigen 
goeddunken een strafproces naar de Bijzon
dere Rechtbank in strafzaken voor leden der 
SS en voor de leden der Politie-organisaties 
met een bijzondere taak om te vervolgen en 
te vonnissen, wanneer de daad zich richt 
tegen de Duitsche SS of Politie, haar leden 
of degenen, die op een of andere wijze bij 
haar werkzaam zijn, tijdens de uitoefening 
van hun dienst of in verband daarmede. 

Artikel r3. 
§ r53a, alinea I en 2, van het Duitsche 

Wetboek van Strafvordering vindt geen 
toe passing. 

Artikel r4. 
(r) Wanneer de verdachte noch Duitsch 

staatsburger, noch staatsburger van het Pro
tectoraat Bohemen en Moravie is, kan de 
zaak aan de Neder!andsche autoriteiten , met 
strafvervo lging belast, worden overgegeven 
om te worden vervolgd en berecht. 

(2) Voor de overgave is tot de vaststelling 
der terechtzitting de toestemming van het 
gerecht, na de vaststelling der terechtzitting 
de toestemming van het Openbaar Ministerie 
vereischt. 

Artikel rs. 
(r) Het combineeren van straffen uit 

Duitsche en Nederlandsche vonnissen be
hoort tot de taak· der Duitsche gerechten. 

(2) Moeten straffen uit Duitsche vonnissen 
van verschillende gerechten of uit zulke en 
Nederlandsche vonnissen worden gecombi
neerd, dan is daartoe het Hooggerechtshof 
bevoegd. 

Artikel r6. 
Het hoofd van het Openbaar Ministerie 

bij het Landgerecht en het Hooggerechtshof 
voert den ambtstitel van ., Duitsch Procu
reur-Generaal in het bezette Nederlandsche 
gebied". 

Artikel r7 . 
Tot de verdediging voor de Duitsche ge

rechten is toegelaten: 
r) hij, die als verdediger voor een gewoon 

gerecht in het Duitsche Rijk is toegelaten; 
2) de bij een Nederlandsch gerecht inge

schreven advocaat, wien de Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied (Com
missaris-Generaal voor Bestuur en Justitie) 
vergunning heeft verleend. 

VIERDE TITEL. 
Toepasse/ijk recht. 

Artikel r8. 
(r) De Duitsche autoriteiten, met straf

vervolging belast, passen toe : 
r) de telkens door den Rijkscommissaris 

voor bet bezette Nederlandsche gebied en 
door de door hem daartoe gemachtigde 
Duitsche instanties, alsmede door de be
voegde Duitsche weermachtsinstanties tot 
en met 28 Mei 1940 gegeven rechtsvoor
schriften; 

2) het telkens in het Duitsche Rijk (in de 

gedaante van voor de aansluiting van Oos
tenrijk - Altreich -) geldende strafrecht; 

3) het op den dag van afkondiging gelden
de Nederlandsche strafrecht met inbegrip 
van de bepalingen, die de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departemen
ten van Algemeen Bestuur na 28 Mei r940 
op grond van een machtiging van den Rijks
commissaris uitgevaardigd hebben of zullen 
uitvaardigen. 

(2) Van het in alinea r genoemde recht 
moeten eerst de onder I genoemde rechts
voorschriften en de door de Secretarissen
Generaal der Nederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur uitgevaardigde be
pa!ingen worden toegepast; voor zoover deze 
geen bepalingen inhouden, wordt dat recht 
toegepast, dat onder 2 en 3 genoemd is en 
dat de zwaarste straffen toelaat. De op te 
!eggen straf mag echter niet Jager zijn dan de 
minimum straf van het ingevolge dezen regel 
niet toegepaste recht. 

Artikel 19. 
Voor zoover de strafvervolging afhankelijk 

is van toestemming of vordering vanwege 
de overheid, komt de beslissing daarover toe 
aan den R ijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied (Commissaris-Gene
raal voor Bestuur en Justitie). 

Artikel 20. 

Komt een gerecht tot de slotsom, dat de 
doodstraf moet worden uitgesproken, dan 

' mag in hetzelfde vonnis, ook in geval van 
meerdere misdrijven, die met den dood wor
den gestraft, slechts eenmaal ter dood wor
den veroordee!d. Naast de doodstraf kan 
geen vrijheidsstraf worden uitgesproken. In 
dit geval moet van het vaststellen van een 
vrijheidsstraf worden afgezien . 

Artikel 2r. 
De volgende straffen van het Nederland

sche strafrecht komen overeen met die van 
het Duitsche strafrecht: 

levenslange gevangenisstraf - levenslange 
tuchthuisstraf; 

tijdelijke gevangenisstraf van meer dan 
S jaren - tuchthui~straf voor den tijd van 
twee derden van den duur der gevangenis
straf ; 

tijde!ijke g~vangenisstraf tot en met s jaren, 
met inbegrip van hechtenis - hechtenis; 

geldboete - geldstraf. 

VIJFDE TITEL. 
Nieuwe terechtzitting. 

Artikel 22. 

(r) Acht de R ijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied een vonnis in 
kracht van gewijsde van een Duitsch gerecht 
wegens een £out bij de toepassing van het 
recht op de vastgestelde feiten ongerecht, of 
bestaan andere gewichtige redenen tot twijfel 
aan de juistheid van een vonnis in kracht 
van gewijsde van een Duitsch gerecht, welke 
een nieuwe terechtzitting en beslissing ter 
zake noodzakelijk doen schijnen, dan kan 
h ij binnen ecn jaar, nadat het vonnis in 
kracht van gewijsde is gegaan, een nieuwe 
terechtzitting voor den Bijzonderen Senaat 
van het Hooggerechtshof bevelen. 
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(2) Op grond van het bevel van den Rijks
commissaris neemt de Bijzondere Senaat van 
het Hooggerechtshof een nieuwe beslissing 
ter zake. Beveelt de Rijkscommissaris de 
nieuwe behandeling wegens een fout bij de 
toepassing van het recht op de vastgestelde 
feiten, dan is de Bijzondere Senaat gebonden 
aan de rechtsopvatting, welke de Rijkscom
missaris in het betreffende geval in zijn bevel 
opneemt. 

(3) De Biizondere Senaat van het Hoog
gerechtshof beslist met drie rechters, die met 
het benoodigde aantal plaatsvervangers door 
den Rijkscommissaris voor den duur van een 
jaar worden benoemd. 

ZESDE TITEL. 

Bepalingen aan den loop der procedure bij de 
Duitsche en Neder /andsche rechterlijke macht 

gemeen . 

Artikel 23. 
(1) Is de Duitsche of de Nederlandsche 

rechterlijke macht ingevolge deze verorde
ning tot het behandelen van een strafzaak 
niet bevoegd, dan moet de strafzaak aan die 
instantie, welke daartoe bevoegd is geworden, 
worden overgegeven. 

(2) Achten beide zich bevoegd of onbe
voegd, dan beslist de Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied (Commis
saris-Generaal voor Bestuur en Justitie) 
over de bevoegdheid. 

(3) Een zaak, die vanwege de bevoegdheid 
wordt overgegeven, blijft in haar geheel. 
Dit geldt in het bijzonder voor de behartiging 
der termijnen en voor de gemaakte onkosten, 
kosten, rechten en vergoedingen. 

Artikel 24. 
W anneer uitstel niet gectoogd kan worden, 

moeten de instanties van de onbevoegde 
rechterlijke macht volgens de voor deze 
geldende voorschriften de handelingen ver
richten, die op zich zelf de bevoegde rechter
lijke macht toekomen. Zij moeten de be
voegde rechterlijke macht terstond van de 
getroffen maatregelen op de hoogte b rengen 
en haar de processtukken overgeven. 

ZEVENDE TITEL. 

Slotbepalingen. 

Artikel 25. 
Voor zoover de bevoegdheden van den 

Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied (Commissaris-Generaal voor 
Bestuur en Justitie), die uit deze wet voort
komen, voor het geheel of ten deele overge
dragen moeten worden, geschiedt dit bij 
beschikking. 

Artikel 26. 
Deze verordening treedt in werking op 

den dag harer afkondiging. 

z Juli z942. NEGENDE VERORDENING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette N ederlandsche gebied betreffen
de bijzondere administratiefrechtelijke 
maatregelen. (VerordeninRenblad, Afle
vering 16). 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Met ingang van 1 September 1942 gaan de 
Gemeenten Vlieland en Terschelling van het 
gebied der Provincie Noordholland over naar 
dat der Provincie Friesland. 

Artikel 2. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken treft, zoo 
noodig in overeenstemming met de Secreta
rissen-Generaal der andere in het, betreffen
de geval bevoegde D epartementen van Al
gemeen Bestuur, deter uitvoering dezer ver
ordening noodzakelijke maatregelen. 

Artikel 3. 
D eze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 1 Juli 1942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

17 ]uni 1942. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Justitie en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, houdende wijziging en 
aanvulling der Handelsregisterwet 
(Staatsblad 1918, N°. 493). (Verordenin
genblad, Aflevering 16.) 

Op grond van § l der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel I. 

De Handelsregisterwet (Staatsblad 1918, 
N°. 493), laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 
5 November 1936 (Staatsblad N°. 207), wordt 
als volgt gewijzigd en aangevuld: 

I. 
Aan het slot van artikel 1, derde lid, wordt 

de punt vervangen door een komma en wor
den de volgende woorden toegevoegd: ,,met 
dien verstande, dat, indien zij is gevestigd 
in het gebied van een plaatselijk kantoor 
der Kamer, de inschrijving bij dat kantoor 
geschiedt." 

II. 
(1) In artikel 14, tweede lid, worden de 

woorden ,,het gebied eener andere Kamer 
van Koophandel en Fabrieken dan de zaak 
zelve, dan wordt al hetgeen de zaak zelve 
betreft ook bij die Kamer opgegeven" ver-

K 2663 
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vangen door de woorden ,,een ander inschrij
vingsressort dan de zaak zelve, dan wordt 
al hetgeen de zaak zelve betreft ook bij het 
voor dat ressort bevoegde bureau opgege
ven'' . 

(2) In artikel 14, derde lid, warden de 
woorden ,,bij de Kamer, in wier gebied het 
gevestigd is" vervangen door de woorden 
,,in het inschrijvingsressort, waarin het is 
gevestigd" en de woorden ,,bij de Kamer, in 
wier gebied hij gevestigd is" door de woorden 
,,in het inschrijvingsressort, waarin h ij is ge
vestigd" . 

(3) In artikel 14, vierde lid, wordt de punt 
a chter den eersten volzin vervangen door 
een komma en warden daarachter toegevoegd 
de woorden ,,met dien verstande, dat, indien 
het filiaal of bijkantoor of de handelsagent 
is gevestigd in het gebied van een plaatselijk 
kantoor der Kamer, de inschrijving bij dat 
kantoor geschiedt". 

III. 
In artikel 18, derde lid, warden de woorden 

,.dan kan de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken haren secretaris gelasten te han
delen" vervangen door de woorden ,,dan 
kan de algemeen secretaris van de Kamer 
van Koophande! en Fabrieken handelen". 

IV. 
(1) In artikel 19, eerste lid, worden de 

woorden ,, jaar van inschrijving jaarlijks een 
bedrag verschuldigd aan de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken, waar de inschrij
ving behoort te geschieden" vervangen door 
de woorden ,,jaar, waarin de inschrijving 
behoort te geschieden, jaarlijks een bedrag 
verschuldigd aan de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken, bij welke of bij welker plaat
selijk kantoor de inschrijving behoort te 
geschieden". 

(2) Artikel 19, tweede lid, wordt vervan
gen door drie nieuwe leden, luidende als 
volgt: · 

,,2. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart is bevoegd aan de Kamers, elk voor 
haar gebied, telkens voor den duur van een 
kalenderjaar de hefting van een door hem te 
bepalen aantal opcenten op de bedragen van 
de schaal van het vorige lid toe te staan. 

3. Behoort de inschrijving in meer dan 
een inschrijvingsressort te geschieden en is 
de zaak zelve in het R ijk in Europa gevestigd, 
dan is een bedrag verschuldigd, gelijk aan 
dat, hetwelk verschuldigd zou zijn geweest, 
indien de inschrijving slechts had behooren 
te geschieden in het inschrijvingsressort, 
waarin de zaak zelve is gevestigd. In dit 
geval is het te betalen bedrag in zijn geheel 
verschuldigd aan de Kamer, in welker gebied 
de zaak zelve is gevestigd. 

4. Behoort de inschrijving in meer dan 
een inschrijvingsressort te geschieden en is 
de zaak zelve buiten het R ijk in Europa 
gevestigd, dan is een bedrag verschuldigd, 
gelijk aan dat, hetwelk verschuldigd zou zijn 
geweest , indien de inschrijving -slechts had 
behooren te geschieden in het inschrijvings
ressort, waarin het filiaal of bijkantoor of de 
handelsagent, als bedoeld in artikel 14, eerste 
lid, is gevestigd, dat of die als het of de voor
naamste wordt opgegeven . In dit geval is 

het te betalen bedrag in zijn geheel verschul
digd aan de Kamer, waartoe laatstbedoeld 
inschrijvingsressort behoort ." 

(3) Artikel 19, zevende lid, vervalt. 
(4) In artikel 18 warden de bestaande 

leden 3, 4, 5, 6 en 8 genummerd 5, 6, 7, 8 
en 9. 

V. 
In de artikelen 20, zevende lid, en 21, twee

de lid, wordt het woord ,,secretaris" telkens 
vervangen door de woorden ,,algemeen secre
taris" . 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot l April 1942. 

's-Gravenhage, 17 J uni 1942. 
De . ecretaris-Generaal van het Depar

tement van Justitie, 
SCHRIEKE. 

De Secretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD . 

13 Juli 1942. VERORDENING van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied tot afweer van han
delingen, gericht tegen de bezettende 
macht. (Verordeningenblad, Aflevering 
17.) 

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

Artikel 1. 

(1 ) Hij die opzettelijk een opdracht tot 
bewaking, welke hem ter bescherming tegen 
daden van sabotage door den Weermachts
bevelhebber in Nederland of een door dezen 
aangewezen instantie, door den Commissaris
Generaal voor de Openbare Veiligheid en 
Hoogeren SS en Politieleider of een door 
dezen aangewezen instantie, dan we! op grand 
van een machtiging van een dezer instanties 
door een Nederlandsche instantie is gegeven, 
niet of onvoldoende uitvoert, wordt gestraft 
m et den dood, in minder ernstige gevallen 
m et vrijheidsstraf. 

(2) Hij die door zijn schuld het feit begaat, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf jaren of met hechtenis van ten 
hoogste zes weken. Indien van de schuld 
schade het gevolg is geweest, wordt de in 
het vorige lid genoemde straf opgelegd. 

Artikel 2. 

(1) Hij die van een misdrijf (Verbrechen), 
gericht tegen de bezettende macht, dan we! 
van het voornemen tot het plegen van een 
zoodanig misdrijf, op geloofwaardige wijze 
kennis heeft gekregen en nalaat hiervan on
verwijld bij een instantie van de Duitsche 
politie of van de Duitsche Weermacht aan
gifte te doen, wordt gestraft met de straf, 
waarmede de dader van het voltooide mis
drijf wordt bedreigd. 

(2) In minder ernstige gevallen kan ge
vangenisstraf van ten hoogste v ijf jaren 
warden opgelegd. 

I I 
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(3) Indien geen poging tot het misdrijf 
heeft plaats gehad, behoeft geen straf te 
worden opgelegd. 

Artikel 3. 

(1) Hij die een persoon, van wien hij weet 
of naar de omstandigheden moet aannemen, 
dat deze betrokken is bij een misdrijf, gericht 
tegen de bezettende macht, dan we! het 
voornemen heeft tot het plegen van zoodanig 
misdrijf, niet onvery;ijld aan_g~eft bij een 
instantie van de Duitsche pohbe of van de 
Duitsche Weermacht, dan we! h ij die een 
zoodanigen persoon verbergt, onderdak ver
schaft of bijstand verleent, wordt gestraft 
met de straf, waarmede de dader van het vol
tooide misdrijf wordt bedreigd. 

(2) Artikel 2 , leden 2 en 3, is van overeen
komstige toepassing. 

Artikel 4. 
De bij de artikelen 1 tot en met 3 strafbaar 

gestelde handelingen zijn strafbare feiten in 
den zin van artikel 2, tweede lid, der Veror
dening N°. 52/1940 betreffende de Duitsche 
rechterlijke macht voor strafzaken,. zooals 
deze luidt ingevolge de Bekendmakmg N°. 
72/ 1942. 

Artikel 5. 
Indien een lid van de Nederlandsche politie 

of een lid van een organisatie, welke onder
worpen is aan de aanwijzmgen en bevelen der 
Nederlandsche po!itie, een strafbaar feit, 
gericht tegen de bezettende macht, pleegt, 
is tot zijn berechting de Bijzondere R echt
bank voor strafzaken voor leden der SS en 
voor leden der Politieorganisaties met een bij
zondere taak bij uitsluiting bevoegd, voor 
zoover de bevoegdheid niet wordt bepaald 
overeenkomstig § 1 der Verordening N°. 
12/ 1940 betreffende de bevoegdheid van den 
(Duitschen) Krijgsraad . 

Artikel 6. 
Deze verordening treedt in werking op 

den dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 13 J uli 1942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied , 

SEYSS-INQUART. 

7 Juli z942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij , houdende wij
ziging en aanvulling van het Organisa
tiebesluit Voedselvoorziening 1941. 
(Verordeningenblad, Aflevering 1 7). 

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

Artikel 1. 

Het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 
1941 (No. 69) wordt als volgt gewijzigd en 
aangevuld: 

I. 
(1) In artikel 2, lid 2, worden de woor

den ,,bedrijfsorganisaties, onderbedrijfsorga-

nisaties, vakorganisaties" vervangen door de 
woorden ,,hoofdbedrijfschappen, bedrijf
schappen, vakorganisaties, bedrijfsgroepen, 
onderbedrijfsgroepen". 

(2) In artikel 2, leden 3 en 4, worden 
1) de woorden ,,bedrijfsorganisaties en 

onderbedrijfsorganisaties" telkenmale ver
vangen door de woorden ,.hoofdbedrijfschap
pen en bedrijfschappen"; 

2) na het woord ,,vakorganisaties" tel
kenmale de woorden ,. , bedrijfsgroepen, on
derbedrijfsgroepen" ingevoegd. 

II. 
(1) In artikel 4, lid 1, worden voor het 

woord ,,vakgroepen" de woorden ,,bedrijfs
groepen, onderbedrijfsgroepen," ingevoegd. 

(2) In artikel 4 , lid 2, wordt het woord 
,,Deze" vervangen door het woord ,,De". 

III. 
In artikel 5, lid 1, worden voor het woord 

,,vakgroepen" de woorden ,,bedrijfsgroepen, 
onderbedrijfsgroepen," ingevoegd. 

IV. 
In artikel 11, lid 3, wordt het woord ,,be

drijfsgroepen" vervangen door de woorden 
,,hoofdbedrijfschappen en bedrijfschappen". 

V. 
In artikel 14, lid 1, worden de woorden 

,,bedrij fsorganisaties of onderbedrijfsorgani 
saties" vervangen door de woorden ,,hoofd
bedrij fschappen of bedrijfschappen". 

VI. . 
In artikel 7. 7 worden de woorden ,,be

drijfsorganisaties en onderbedrijfsorganisa
ties" telkenmale vervangen door de woorden 
,,hoofdbedrijfschappen en bedrijfschappen". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 7 Juli 1942. 
De S.-G. van het Dep. van Landbouw 

en Visscherij , 
H . M. HIRSCHFELD . 

0
• 77. 

3 Juli z942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van So
ciale Zaken, houdende wijziging van het 
B esluit No. 217/1941 (Derde Uitvoe
ringsbesluit ingevolge het Ziekenfond
senbesluit) . (Verordeningenblad, Afle
vering 17). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

In artikel 13 van het Besluit No. 217/r941 
(Derde Uitvoeringsbesluit ingevolge het Zie
kenfondsenbesluit) worden de woorden ,,1 

Juli 1942" telkenmale vervangen door de 
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woorden ,, r Januari r943". In den Duitschen 
tekst worden voorts de woorden ,,30. Juni 
r942" vervangen door de woorden ,,3 r. De
zember r942". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den <lag 
zijner afkondiging m et terugwerkende kracht 
tot 30 Juni r942. 

's-Gravenhage, 3 Juli r942. 
De wnd. S.-G. van het Dep. van 

Socia/e Zaken , 
V ERWEY. 

2z Juli z942. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende geld
boeten. (Verordeningenblad, Aflevering 
r8.) 

Op grond van § s van het D ecreet van 
den Filhrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van r8 
Mei r940 (R.W.B. I , biz. 778) bepaal ik : 

Artikel r. 
Het minimum bedrag der geldboete wordt 

van vijftig cents geb1acht op een gulden. 

Artikel 2. 

Waar in strafbepalingen, geldende op het 
tijdstip van het in werking treden van deze 
verordening, een maximum van de geld
boete is opgenomen, wordt <lit maximum 
verdubbeld. 

Artikel 3. 
Deze verordening treedt in werking op 

den <lag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 2r Juli r942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

2z Juli z942. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N e
derlandsche gebied, houdende een be
schikkingsverbod, een verplichting tot 
aangifte, a lsmede de b evoegdheid tot 
verbeurdverklaring v an metalen voor
werpen (Metaalverordening) . (Veror
deningenblad, Aflevering 18). 

Op grond van § s van het Decreet van den 
F ilhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
r940 (R.W.B. I , blz. 778) bepaal ik : 

Artikel r. 
Metalen voorwerpen in den zin van deze 

verordening zijn: 
r) gedenkteekenen; 
2) kerkklokken; 
3) gedeelten en toebehooren van gebou-

wen; 
4) walsen; 
s) melkbussen; 
6) bierleidingen en brouwerijketels; 

7) bedrijfs- en inrichtingsbestanddeelen 
van alcoholfabrieken; 

8) bedrijfs- en inrichtingsbestanddeelen 
van cafe's, bedrijven, welke maaltijden 
verstrekken, alsmede huisvestingsbe
drijven; 

g) bedrijfs- en inrichtingsbestanddeelen 
van wasscherijen; 

1 o) lettermetaal; 
n) muziekmatrijzen; 
12) onderdeelen van buiten bedrijf ge

stelde benzinelaadstations; 
13) electrische geleidingen, voor zoover 

deze zich niet binnen gebouwen be
vinden, 

indien deze voorwerpen geheel of voor een 
overwegend dee! uit koper, lood, tin , nikkel 
of uit legeeringen daarvan bestaan. 

Artikel 2. 

(r) H et is verboden zonder vergunning 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied (Commissaris-Gene
raal voor Financien en Economische Zaken) 
of van een door dczen aangewezen instantie 
over metalen voorwerpen te beschikken. Het
zelfde geldt eveneens ten aanzien van het 
beschikken, waartoe iemand op grond van 
een v66r het in werking treden van deze ver
ordening aangegane rechtshandeling is ver
plicht. 

(2) Rechtshandelingen, welke in strijd 
m et het in het eerste lid vervatte verbod 
warden aangegaan, zijn nietig. Met rechts
handelingen warden beschikkingen, welke bij 
wijze van executie of beslaglegging geschie
den, gelijkgesteld. 

Artikel 3. 
De eigenaar of houder van metalen voor

werpen moet deze binnen een door den Rijks 
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied (Commissaris-Generaal voor F inan
cien en Economische Zaken) te bepalen ter
mijn bij de ,,Rilstungsinspektion", Afdeeling 
Nijverheid, Carel van Bylandtlaan 30 te 
's-Gravenhage, aangeven. 

Artikel 4. 
( r) De R ijkscommissaris voor het be

zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Financien en Economische 
Zaken) kan middels een tot den eigenaar of 
houder gerichte beschikking metalen voor
werpen t en gunste v an het Rijk der Neder
landen verbeurdverklaren. 

(2) De eigenaar of houder van metalen 
voorwerpen, aan wien een beschikking in den 
zin van het eerste lid is medegedeeld, is ge
houden de metalen voorwerpen aan de in de 
beschikking genoemde instantie en op den 
aldaar bepaalden tijd in te leveren . H ij ont
vangt, indien hij zulks verlangt, van het 
Rijk der Nederlanden de metaalwaarde der 
ingeleverde voorwerpen vergoed. In bijzon
dere gevallen kan hem op verzoek een hoo
gere vergoeding warden uitgekeerd. 

Artikel 5. 
(r) Hij die opzettelijk of door schuld in 

strijd handelt met de voorschriften der ar-
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(3) De aanmeldingsfonnulieren dienen 
zes uren na aankomst van den aan te melden 
persoon, bij personen evenwel, die v66r 22 

uur aankomen, in ieder geval uiterlijk te 23 

uur, en bij personen, die na 22 uur aanko
men, uiterlijk des voonniddags te 7 uur bij 
het plaatselijk hoofd van politie te worden 
ingeleverd. 

Artikel 2. 

(1) Particuliere personen en openbare of 
particuliere inrichtingen, welke niet bij wijze 
van bedrijf of geregeld een persoon boven 15 
jaren, al of niet tegen vergoeding, !anger dan 
vier en twintig uren ten hunnent huisvesting 
verstrekken, dienen hiervan in elk bijzonder 
geval binnen vier en twintig uren na aan
komst van denzelve een schriftelijke aan
gifte bij het plaatselijk hoofd van politie in 
te leveren. De persoon, die huisvesting ver
strekt, en degene, wien huisvesting wordt 
verstrekt, zijn beiden voor de inlevering der 
aanmelding op gelijke wijze verantwoorde
lijk. 

(2) De verplichting op grond van het 
vorige lid geldt niet, wanneer de in een par
ticulier huishouden opgenomen persoon den 
hem opnemenden persoon bestaat in de rech
te linie dan wel in de zijlinie tot en met den 
derden graad van bleed- of aanverwant
schap. 

Artikel 3. 
(1) H et aanmeldingsformulier voor huis

vestingsgelegenheden op grond van artikel 1 

bevat behalve den naam en de soort van 
huisvestingsgelegenheid, alsmede den dag 
van aankomst van den gast, de volgende ge
gevens: 

1) voor- en achternamen van den gast, 
bij gehuwde vrouwen ook den n aam 
van den echtgenoot, 

2) beroep (nauwkeurige opgave), 
3) geboortedatum, 
4) geboorteplaats (bij geboorte in het 

buitenland ook den Staat), 
s) nationaliteit, 
6) woonplaats (straat, huisnummer, bij 

woonplaats in het buitenland ook den 
Staat), 

7) nummer van het persoonsbewijs of 
van het paspoort, dan we! van de 
dienstlegitimatie en den naam van de 
instantie, door welke het ambtelijke 
identiteitsbewijs is uitgereikt. 

( 2) De schriftelijke aangifte op gron d 
van artikel 2 dient dezelfde gegevens te be
vatten als het aanmeldingsfonnulier. 

Artikel 4. 
(1) De op grond van artikel 1 tot aan

melding gehouden personen dienen het aan
meldingsformulier eigenhandig naar waar
heid in te vullen en te onderteekenen. On
juiste, onvolledige of onleesbare gegevens 
dienen door den logies verstrekkenden per
soon te worden aangevuld. 

(2) Het aanmeldingsformulier moet in 
de Nederlandsche taal worden ingevuld. Per
sonen, wien de invulling in de Duitsche taal 
gemakkelijker valt, kunnen het in de Duit-

sche taal invullen. Voor personen, die niet 
kunnen schrijven, dan we! voor personen, die 
noch de Nederlandsche noch de Duitsche 
taal beheerschen, mag de logies verstrekken
de persoon het aanmeldingsformulier invul
len; deze dient op bet formulier aan te teeke
nen, dat het door hem persoonlijk is inge
vuld. 

(3) Indien een tot aanmelding verplich
te persoon weigert het aanmeldingsformu
lier in te vullen, zijn persoonlijke gegevens 
op te geven, dan we! het formulier te onder
teekenen, dient de logies verstrekkende per
soon onverwijld, in het betreffende geval 
eerst telefonisch, het plaatselijk hoofd van 
politie daarvan in kennis te stellen. 

(4) De houders van de in artikel 1, eer
ste lid, en artikel 2 genoemde huisvestings
gelegenheden zijn verplicht de ambtelijke 
identiteitsbewijzen (in het bijzonder per
soonsbewijzen , paspoorten of dienstlegitima
ties) der aan te melden personen te doen 
overleggen en .7.ich er van te vergewissen, of 
de gegevens op de aanmeldingsformulieren 
of de op grond van artikel 2 te verrichten 
aangiften met de persoonlijke gegevens van 
deze legitimatiebewijzen overeenstemmen. 
Indien twijfel njst aan de juistheid der ge
gevens van de aanmeldingsformulieren of 
aangiften of indien de aan te melden persoon 
niet in het bezit is van een persoonsbewijs, 
noch van een paspoort, noch van een dienst
legitimatie, moet daarvan aan het plaatselijk 
hoofd van politie, in het betreffende geval 
eerst telefonisch, k ennis worden gegeven. 

Artikel 5. 
(1) De houders van de in artikel I ge

noemde huisvestingsgelegenheden zijn ver
plicht een vreemdelingenregister te voeren, 
hetzij in boek-, kaart- of blokvorm, hetwelk 
de in artikel 3 v oor het aanmeldingsformu
lier voorgeschreven gegevens alsmede den 
dag van vertrek moet bevatten. 

(2) Het vreemdelingenregister moet op 
verzoek aan alle opsporingsambtenaren ter 
inzage worden overgelegd en gedurende vier 
jaren na de laatste boeking worden bewaard. 

(3) Het plaatselijk hoofd van politie kan 
beschikken, dat het vreemdelingenregister 
voor ingebruikneming ter afstempel ing moet 
worden overgelegd. 

Artikel 6. 
Behalve op den hou der rusten de in de 

artikelen 1 en 3 tot en met 6 genoemde plich
ten, voor het geval de houder niet zelf de 
leiding heeft van de onderneming, op den 
!eider van de onderneming, in geval van 
verhindering op zijn vertegenwoordiger. 

Artikel 7. 
(1) De bestuurders van ziekenhuizen, 

klinieken, inrichtingen voor kraamverple
ging, sanatoria en dergelijke inrichtingen, in 
geval van v erhindering hun vertegenwoordi
gers, zijn verplicht, aan het plaatselijk hoofd 
van politie op verzoek een volledige lijst der 
in de inrichting ter behandeling opgenomen 
personen benevens derzelver persoonlijke 
bescheiden ter inzage over te leggen. 
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(2) De bestuurders van de in het eerste 
lid genoemde inrichtingen, resp. hun verte
genwoordigers, zijn verplicht van de opge
nomen personen een register te voeren, het
zij in boek-, kaart- of blokvorm, waaruit de 
gegevens overeenkomstig artikel 3, eerste 
lid, alsmede de dag van aankomst en ver
trek blijken. Dit register moet aan het plaat
selijk hoofd van politie op verzoek ter in
zage worden overgelegd en gedurende vier 
jaren na de laatste boeking worden bewaard. 

(3) Personen, die opgenomen worden 
met schot- , steek- of slagverwondingen, dan 
we! in een anderen op een strafbare hande
Jing duidenden toestand, moeten door alle in 
het eerste lid genoemde inrichtingen, onder 
opgave van den aard der verwonding, on
verwijld, in het betreffende geval eerst tele
fonisch , bij het plaatselijk hoofd van politie 
worden aangemeld. 

Artikel 8. 
Ten aanzien van krankzinnigen gestichten, 

verplegingsinrichtingen, bewaarplaatsen en 
opvoedingsgestichten is artikel 7 van over
eenkomstige toepassing. 

Artikel g. 
De op grond v an de Wet van den I7den 

April 1887 tot vaststelling van bepalingen 
betreffende het houden van bevolkingsregis 
ters (Staatsblad No. 67) en de daarop be
rustende rechtsvoorschriften tot dusver gel
dende bepalingen betreffende aan- en af
meldingen van personen bij verblijf van 
langeren duur, blijven onaangetast. 

AFDEELING II. 

Aanmelding van huisvestingsbedrijven. 

Artikel 10. 

(1) De houders van ondememingen van 
de in artikel 1, eerste lid, genoemde soorten 
en de particuliere personen, die geregeld ka
mers verhuren, moeten, voor zoover dit nog 
niet is geschied, hun bedrijf, resp. hun werk
zaamheid, binnen een week na het in wer
king treden dezer verordening bij het plaat
selijk hoofd van politie aanmelden. De hou
ders van nieuw te openen ondememingen 
moeten van den aanvang van deze werk
zaamheid ten minste twee weken te voren 
bij het plaatselijk hoofd van politie aangifte 
doen. 

(2) Bij de aanmelding moeten de Jigging 
van het huis, waarin het huisvestingsbedrijf 
zich bevindt, alsmede de Jocaliteiten, welke 
door het huisvestingsbedrijf worden ge
bruikt, nauwkeurig worden aangeduid. H et 
plaatselijk hoofd van politie kan aanvullen
de gegevens betrekkelijk het huisvestingsbe
drijf verlangen. 

Artikel rr. 
(1) Het plaatselijk hoofd van politie 

reikt den persoon door wien de aanmelding 
geschiedt een verklaring uit, dat de aanmel
ding heeft plaats gehad. In deze verklaring 
warden de belangrijkste gegevens ingevolge 
artikel 10, tweede lid, vermeld. 

(2) De opening of voortzetting van het 

bedrijf zonder een verklaring van aanmel
ding is verboden. 

AFDEELING III. 

Straf- en vervo/gingsvocirschriften. 

Artikel 12. 

(1) Voor zoover niet op grond van an
dere voorschriften een zwaardere straf is be
dreigd, warden handelingen in strijd met de 
bepalingen van deze verordening gestraft 
m et hechtenis van ten hoogste zes maanden 
en met geldboete van t en hoogste duizend 
gulden of met een dezer straffen. 

(2) De bij het eerste lid strafbaar ge
stelde handelingen zijn overtredingen. 

Artikel 13 . 

(1) Met het opsporen van de in deze 
verordening vermelde strafbare feiten zijn, 
behalve de ambtenaren, bedoeld bij artikel 
141 van het Wetboek van Strafvordering, 
alle ambtenaren van Rijks- en gemeente
poli tie belast. 

(2) Zij zijn bevoegd elke plaats, daar
onder begrepen gesloten Jokalen, erven en 
woningen, binnen te treden, voor zoover zij 
dit voor een goede v ervulling van hun taak 
noodig oordeelen. Indien hun de toegang 
wordt geweigerd, verschaffen zij zich <lien 
zoo noodig met behulp van den sterken arm. 

(3) In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of van den 
burgemeester van de gemeente, dan we! 
voorzien van een algemeenen of bijzonderen 
schriftelijken last van den procureur-gene
raal bij het G erechtshof of van den officier 
van justitie of van een bijzonderen schrif
telijken last van den commissaris van poli
tie of in gemeenten, waar geen commissaris 
is, van den burgemeester. Van dit binnentre
den wordt binnen twee maal vier en twintig 
uren proces-verbaal opgemaakt. Daarin 
wordt mede van het tijdstip van het binnen
treden en van het daarmede b eoogde doe! 
melding gemaakt. De opsporingsambtenaren 
zijn bevoegd, zich van bepaalde door hen 
aan te wijzen personen te doen vergezellen . 
In dat geval wordt hiervan in het proces
verbaal melding gemaakt. 

AFDEELING IV. 

Slotbepa/ingen. 

Artikel 14. 

Plaatselijk hoofd van politie, in den zin 
van deze verordening, is 

r) in gem eenten, waar een hoofdcom
m issaris van politie is, deze; 

2) in alle ondere gemeenten de burge
meester. 

Artikel 15. 

De bepalingen van deze verordening zijn 
niet van toepassing op de leden van de Duit
sche Weermacht, van de ,,Waffen-SS" en op 
het overige personeel daarvan, op de leden 
der Duitsche politie en van het personeel 
van de bureaux van het Duitsche Rijk of 
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van de Nationaal-Socialistische Duitsche 
Arbeiderspartij in het bezette Nederlandsche 
gebied, wanneer dezen in uniform zijn ge
kleed of een behoorlijk legitimatiebewijs, 
voorzien van een photo, bij zich dragen. 

Artikel 16. 
(1) D eze verordening treedt in werking 

op den dag na <lien harer afkondiging. 
(2) Zij wordt aangehaald als ,,Aanmel

dingsverordening". 
's-Gravenh~ge, 30 Juli 1942. 

De Rijkscoaunissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 

30 Juli z942. ACHTSTE VERORDENING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied, houdende 
wijziging en aanvulling der Verordening 
No. 51 /1940 betreffende het invoeren 
van distributiekaarten, distributiebons 
en levensmiddelenkaarten voor de Duit
sche weermacht voor den aankoop van 
!evens- en voedermiddelen, die onder de 
distributie vallen of waarvan het ver
bruik in het algemeen verboden is. 

Op grand van § 5 van het D ecreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

In den derden volzin van artikel 3 der 
Verordening No. 51 /1940 betreffende het in
voeren van distributiekaarten, distributie
bons en levensmiddelenkaarten voor de Duit
sche weermacht voor den aankoop van !e
vens- en voedermiddelen, die onder ·de distri
butie vallen of waarvan het verbruik in het 
algemeen verboden is, zooals deze laatstelijk 
is gewijzigd bij de Verordening No. 33/I942, 
warden de woorden: 

,,blauwe milit aire distributiebons voor 
vijftig gram brood; 

bruine militaire distributiebons voor v ijf
tien gram koffie of twee gram thee; 

blauwgroene militaire distributiebons voor 
tweehonderd gram suiker; 

violette militaire distributiebons voor hon
derd gram meel; 

lichtblauwe militaire distributiebons met 
rooden opdruk voor honderd gram vetten; 

lichtblauwe militaire distributiebons met 
zwarten opdruk voor tien gram vetten; 

rose militaire distributiebons met rooden 
opdruk voor vijftig gram vleesch of vleesch
waren; 

rose militaire distributiebons met zwarten 
opdruk voor ¼ kilogram aardappelen; 

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

grijze militaire distributiebons met rooden 
opdruk voor vijf en twintig gram kaas van 
elke soort; 

groene militaire distributiebons met roo
den opdruk voor een ei; 

groene militaire distributiebons met zwar
ten opdruk voor ¼ li ter melk; 

gele militaire distributiebons met zwarten 
opdruk voor 125 gram jam" 
vervangen door de woorden ,,roode militaire 
distributiebons met zwarten opdruk voor 
vijf en twintig gram gebak". 

Artikel 2 . 

Het model van de nieuw ingevoerde mili
taire distributiebons voor gebak is vastge
steld als in de bijlage is aangegeven. 1 

Artikel 3. 

D e militaire distributiebons, welke inge
volge artikel 1 vervallen, warden met het in 
werking treden van deze verordening on
geldig. 

Artikel 4. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 30 Juli 1942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 

z6 Juli z942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken betreffende het 
recht van vestiging (Vestigingsbesluit). 
(Verordeningenblad, Aflevering 19.) 

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

Artikel 1. 

(1) Het recht van vestiging in of ver
huizing binnen een gemeente kan in buiten
gewone omstandigheden warden beperkt: 

1) door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken in 
overeenstemming, voor zooveel noodig, met 
de Secretarissen-Generaal van andere De
partementen; 

2) door den burgemeester bij door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, na ingewonnen 
advies van den Commissaris der Provincie, 
goedgekeurde verordening. 

(2) Een in het eerste lid, onder 2, be
doelde verordening wordt slechts goedge
keurd, indien zij de vestiging in en de ver
huizing binnen de gemeente niet meer be
lemmert dan noodzakelijk is voor een bil
lijke verdeeling van de woningruimte over 
de gegadigden. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken be
paalt in bijzondere gevallen of en in hoe
verre beperkingen, opgelegd overeenkomstig 
het eerste lid, voor bepaalden of onbepaal
den tijd buiten werking warden gesteld. 

1 Dit model is niet opgenomen. 
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Artikel 2. 

(1) Vestiging in en verhuizing binnen de 
gemeente wordt geacht te hebben plaats ge
had, zoodra de betrakkene ingevolge artikel 
7, onderscheidenlijk 12, van het Besluit Be
volkingsboekhouding, Staatsblad 1936, No. 
342, tot aangifte verplicht is . 

(2) De in het eerste lid van artikel I 
bedoelde beperkingen vermogen de werking 
van de bij of ingevolge de Wet van 17 April 
1887 (Staatsblad No. 67) gegeven voor
schriften niet te belemmeren. De overtreding 
van een verbod tot vestiging of verhuizing, 
als bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt 
onverwi_ild medegedeeld aan de bevoegde or
ganen der politie. 

Artikel 3. 
(1) Hij die in strijd handelt met een 

krachtens artikel 1, eerste lid, gestelde be
paling, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste twee maanden of met geldboete van 
ten hoogste driehonderd gulden. 

(2) De bij het eerste lid strafbaar ge
steldc handelingen zijn overtredingen. 

(3) Bij veroordeeling wegens verboden 
vestiging in een gemeente kan de rechter 
tevens bevelen, dat binnen een door hem te 
bepalen termijn de veroordeelde met de tot 
zijn gezin of samenwoning behoorende per
sonen, die zich in strijd met de krachtens ar
tikel 1, eerste lid, gestelde bepalingen heb
ben gevestigd, de gemeente metterwoon ver
late. 

(4) Bij veroordeeling wegens verboden 
verhuizing binnen een gemeente kan de 
rechter tevens bevelen, dat binnen een door 
hem te bepalen termijn de veroordeelde ·met 
de tot zijn gezin of samenwoning behoorende 
personen, die in strijd met de krachtens ar
tikel 1, eerste lid, gestelde bepalingen zijn 
verhuisd, zich uit de waning verwijdere. 

(5) Tegen rechterlijke uitspraken op 
grand van dit artikel staat hooger beroep 
noch _beraep in cassatie open. 

Artikel 4. 
(1) Hij die opzettelijk niet voldoet aan 

een bevel, als bedoeld in het derde of vierde 
lid van het vorig artikel, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van t en hoogste een jaar. 

(2) De bij het eerste lid strafbaar gestel
de handelingen zijn misdrijven. 

Artikel 5. 
Met de opsporing van de in de artikelen 

3 en 4 strafbaar gestelde feiten zijn, behalve 
de in artikel 141 van het Wetboek van Straf
vordering genoemde personen, mede belast: 

1) de door den S ecretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken 
aan te wijzen ambtenaren; 

2) de overige ambtenaren der gemeente
politie; 

3) de door den burgemeester aan te wij
zen gemeente-ambtenaren. 

Artikel 6. 
Bestaande plaatselijke verordeningen,hou

dende beperkingcn, als bedoeld in artikel r, 

e~rst_e lid_, verli•tz~n haar geldigheid, indien 
ztJ n,et bmnen \:ine maanden na het in wer
king treden v:a'il di_t besluit overeenkomstig 
het bepaalde m,J a rttkel 1, eerste lid onder 2 
zijn goedgekem1d . ' ' 

Artikel 7. 
(1) Dit be 'sluit treedt in werking op den 

<lag zijner afkcindiging. 
(2) Het wordt aangehaald als Vesti-

gingsbesluit" ,: " 
's-Gravenh,age, 16 Juli 1942. 

De S.-G. vat he t Dep. van Binnen
lai1dsche Z~aken, 

Ft J . FREDERIKS. 

N °. 86. 

3 Augustus 19 42. VERORDENING van 
den R ijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, houdende verbod 
t ot het houden van duiven . (Verordenin
genblad, Aflevering 20.) 

Op grand v an § s van het Decreet van den 
Flihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 
(r) Het houden van duiven is verboden. 
(2) Hij die duiven houdt, moet deze bin

nen een week na het in werking treden van 
deze verardening slachten, de pooten, waar
aan een ring is bevestigd, bij den burgemees
ter der gemeente, waar de duiven warden 
ge~ouden, inleveren en zijn slag onverwijld 
slmten. 
· (3) De burgemeester verzegelt binnen 

twee weken na het in werking t reden van 
deze verordening de zich binnen zijn ge
meente bevindende slagen. Hij onderzoekt of 
de ringen van elle ten gemeentehuize gere
gistreerde duiven zijn ingeleverd. H et resul
taat van het onderzoek bericht hij uiterlijk 
een maand na het in werking treden van deze 
verardening aan den ,,Hoheren W ehrmacht
nachrichtenoffizier" bij den Duitschen Weer
machtsbevelhebber in Nederland. Hij geeft 
hierbij de namen op van de duivenhouders 
die aan hun verplichting tot inlevering niet 
hebben voldaan. 

Artikel 2. 

De in- en uitvoer van duiven is verboden. 

Artikel 3. 
(1) Hij bij wien een duif binnenvliegt of 

?ie ~p and_ere ,~ijze een duif daadwerkelijk 
,n z1Jn bez,t knJgt, moet deze, met de zich 
mogelijk bij de duif bevindende berichtko
k_~rs en mededeelingen, aan den dichtstbij
ztJnden burgemeester afgeven. Pootringen en 
dergelijke mogen niet warden afgenomen. 

(2) De burgemeester dient de ingelever
de duif met hetgeen daarbij behoort t en spoe
digste, onder bijvoeging van een praces-ver
baal, franco aan de in art ikel 1 derde lid 
genoemde instantie toe te zenden'. • 
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Artikel 4. 

De burgemeester dient ef voor zorg te 
dragen, dat _duiven zond~r e. · genaars of ver
wilderde du1ven onverw1Jld orden gedood. 

Artikel 5. , 
(1) Hij die opzettelijk of o oor zijn schuld 

in strijd handelt met een bep aling van deze 
verordening, wordt gestraft m et gevangenis
straf van ten minste drie maan pen, doch v n 
ten hoogste vijf ja,en; in bijzo;nder ernstige 
gevallen kan tuchthuisstraf va ten minste 
een jaar, doch van ten hoogste -yijftien jaren 
worden opgelegd. 

(2) Bij het vonnis kan de verbeurdver
klaring van in Rtrijd met het ve··bod gehou
den duiven worden bevolen. 

Artikel 6. 

Hij die kennis krijgt van het ongeoorloofde 
houden van duiven en zulks niet onverwijld 
aan den burgemeester der gemeente, waarin 
de duiven worden gehouden, ter doorzending 
aan den ,,Hoheren Wehrmachtnachrichten
offizier" bij den Duitschen W eermachtsbe
velhebber in Nederland aangeeft, word{ ge
straft met gevangenisstraf van t en hoogste 
vijf jaren . 

Artikel 7. 
De bij de artikelen 5 en 6 strafbaar gestel

de handelingen zijn strafbare feiten in den 
zin van § 1, onder 1, der Verordening No. 
12/1940 betreffende de bevoegdheid van den 
Duitschen krijgsraad. 

Artikel 8. 
D e bepalingen van deze verordening zijn 

niet van toepassing t en aanzien van: 
1) duiven, welke door de Duitsche Weer

macht worden gebruikt of zijn in beslag ge
nomen; 

2) duiven, welke door den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
(Commissaris-Generaal voor Financien en 
Economische Zaken) wegens haar bijzondere 
fokwaarde zijn vrijgesteld en met betrekking 
tot welke de aan de vrijstelling verbonden 
voorwaarden worden nagekomen; 

3) duiven, welke in dierentuinen worden 
gehouden op een zoodanige wijze, dat zij niet 
kunnen wegvliegen; 

4) lachduiven, welke in afzonderlijke 
kooien worden gehouden. 

Artikel 9. 
(1) D eze verordening ti-eedt in werking 

op den derden dag na dien barer afkondiging. 
( 2) Tegelijkertijd treedt de Verordening 

No. 140/1941 betreffende het houden van 
duiven buiten werking. 

's-Gravenhage, 3 Augustus 1942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

S EYSS-l NQUART. 

18 Juli 1942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Ju
stitie ter bestrijding van bloedschande. 
(Verordeningenblad, Aflevering 20.) 

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

Artikel 1. 

Na artikel 248 van het Wetboek van Straf
recht wordt ingevoegd een nieuw artikel 
248a: 

,,Artikel 248a. 
Hij die vleeschelij ke gemeenschap heeft 

met een bloedverwant in de opgaande of 
nederdalende linie of in de zijlinie met een 
broer of zuster van heelen of halven bedde, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf jaren. 

Geen strafvervolging wordt ingesteld 
tegen personen, die tijdens het plegen van 
het feit den leeftijd van achttien jaren nog 
niet hadden bereikt." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 18 Juli 1942. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
SCH!UEKE. 

N °. 88. 

16 Juli i942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Financien tot intrekking van het Besluit 
op de Waardevermeerderingsbelasting 
1940. (Verordeningenblad, Aflevering 
20.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/x 940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het Besluit op de Waardevermeerderings
belasting 1940 (No. 225), met de bepalingen 
ter uitvoering daarvan, wordt, met ingang 
van 7 Mei 1942, ingetrokken, behalve ten 
aanzien van de dan reeds verschuldigde be
lasting en begane strafbare feiten. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 16 Juli 1942. 
De wnd. S.-G. van het Dep. van 

Financien, 
H. POSTMA. 
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N °. 89. 

:z4 Augustus I942. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende het 
vervaardigen en in den handel brengen 
van Duitsche staatsorden en -eeretee
kenen. (Verordeningenblad, Aflevering 
21). 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Fi.ihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B . I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) Hij die bij wijze van beroep D uitsche 
staatsorden, -ordelinten, -ordeversierselen of 
-eereteekenen, dan we! onderscheidingstee
kenen van de Duitsche Weermacht, vervaar
digt, voorradig heeft, te koop aanbiedt of op 
andere wijze in het verkeer brengt, behoeft 
hiertoe een vergunning van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied .(Commissaris-Generaal voor Bestuur 
en Justitie). 

(2) Met de in het vorige lid bedoelde 
distinctieven worden gelijkgesteld de dis
tinctieven, welke m et deze een sterke gelij
kenis vertoonen. 

Artikel 2. 

Het verzoek tot verleening der vergunning 
m oet bevatten: 

1) alle gegevens, welke op grond van de 
bepalingen der Handelsregisterwet 1918 bij 
de opgaaf voor inschrijving in het Handels
register worden vereischt, ongeacht of het 
al of niet een ,.aak in den zin der Handels
registerwet 1918 betreft; 

2) een nauwkeurige lijst van alle aan
wezige voorraden aan grondstoffen, half- en 
afgewerkte fabrikaten, ongeacht of deze al 
of niet aan den verzoeker toebehooren. 

Artikel 3. 

Hij die bij wijze van beroep op het tijd
stip van het in werking treden van deze ver
ordening Duitsche staatsorden, -ordelinten, 
-ordeversierselen of -eereteekenen, dan we! 
onderscheidingsteekenen van de D uitsche 
Weermacht, vervaardigt, voorradig heeft, te 
koop aanbiedt of op andere wijze in het ver
keer brengt, mag dit beroep voortzetten, tot
dat op zijn verzoek tot verleenen der ver
gunning is beslist, mits hij dit v erzoek bin
nen een maand na het in werking treden van 
deze verordening indient. 

Artikel 4. 

(1) Hij die in strijd handelt met het in 
artikel 1 bepaalde wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

(2) De bij lid 1 strafbaar gestelde han
del in gen zijn stmfbare feiten in den zin van 
artikel 2, tweede lid, der Verordening No. 
52/,q40 betrefferide de Duitsche rechterlijke 
macht voor strafzaken, zooals deze luidt in
gevolge de Bekendmaking No. 72/1942. 

Artikel 5. 
D eze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 14 Augustus 1942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

S EYSS- lNQUART. 

N °. 90. 

14 Augustus 1942. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor he t bezette 
N ederlandsche gebied betreffende aard
rijkskundige kaarten. (Verordeningen
blad, Aflevering 21). 

Op grond van § 5 • van het Decreet van 
den Fi.ihrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in N ederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

,,Aardrijkskundige kaart" in den zin van 
deze verordening is een landkaart , een pla t
tegrond van een stad, een zeekaart, dan we! 
een andere in kaart gebrachte weergave van 
het gebied van het Duitsche Rijk, van het 
bezette Nederlandsche gebied, of van een 
antler door de Duitsche Weermacht bezet 
gebied, mede voor zoover deze zich bevindt 
in of als bijlage bij een boek of eenig antler 
gedrukt of geschreven stuk. 

Artikel 2 . 

( r) D e Weermachtsbevelhebber in Ne
derland kan beschikken, dat hij die aard
rijkskundige kaarten ontwerpt, drukt, uit
geeft, in den handel brengt of openbaar 
m aakt, gehouden is hem, binnen een door 
hem te bepalen t ermijn, inlichtingen betref
fende deze kaarten t e verstrekken, dan we! 
hem deze over te leggen. 

( 2) D e Weermachtsbevelhebber kan be
schikken, dat de houders van bepaalde aard
rijkskundige kaarten gehouden zijn deze bij 
een door hem bepaalde instantie, binnen een 
door hem te bepalen termijn, in t e leveren. 

(3) De Weermachtsbevelhebber kan 
aardrijkskundige kaarten, welker inlevering 
hij ingevolge het vorige lid beschikt of be
schikt heeft, ten behoeve van het Duitsche 
Rijk verbeurdverklaren. 

(4) D e beschikkingen van den Weer
machtsbevelhebher ingevolge dit artikel ge
schieden door bekendmaking in de pers, dan 
wel door schriftelijk bericht aan de houders 
der aardrijkskundige kaarten . 

Artikel 3. 
Een aardrijkskundige kaart, welke v oor 

het in werking treden van deze verordening 
nog niet is openbaar gemaakt, mag niet in 
den handel worden gebracht of openbaar ge
maakt, tenzij de Weermachtsbevelhebber in 
N ederland daarin toestemt en de aan de toe
stemmin g verbonden voorwaarden worden 
nagekomen. Hetzelfde geldt voor herdrnk
ken van aardrijkskundige kaarten, mede voor 
zoover een vroegere druk voor het in werking 
treden van deze verordening is openbaarge
maakt. 
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Artikel 4. 
(1) Hij die opzettelijk niet voldoet aan 

een ingevolge artikel 2, eerste of tweede lid, 
op hem rustende verplichting, dan we! in 
strijd handelt met het verbod van artikel 3, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf jaren, doch van t en minste drie 
maanden. 

(2) Hij die door schuld niet voldoet aan 
een ingevolge artikel 2, eerste of tweede lid, 
op hem rustende verplichting, dan we! in 
strijd handelt met het verbod van artikel 3, 
wordt gestraft met gevangenisstr&f van ten 
hoogste twee jaren of met geldboete van ten 
hoogste tienduizend gulden. 

(3) DI! bij bet eerste en tweede lid straf
baar gestelde handelingen zijn strafbare fei
ten in den zin van § 1, onder 1, der Ver
ordening No. 12/i940 betreffende de be
voegdheid van den (Duitschen) Krijgsraad. 

Artikel 5. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 14 Augustus 1942 . 

De Rijkscommissaris voor he t bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

25 Juli 1942. BESLUIT van de Departe
menten van Justitie en van Waterstaat 
tot wijziging van de competentie- en 
appellabiliteitsgrenzen in bu rgerlijke za
ken. (Verordeningenblad, Aflevering 21.) 

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

Artikel 1. 

De Wet op de Regterlijke Organisatie en 
het Beleid der Justitie wordt als volgt ge
wijzigd: 

I. 
In de artikelen 38 en 42 word t in plaats 

van ,,f 50" telkens gelezen ,,f 200" en in 
plaats van ,,f 200" telkens ,,f 500". 

II. 
In de artikelen 39 en 40 wordt in plaats 

van ,,f 50" telkens gelezen ,,f 200". 

III. 
In artikel 54 wordt in plaats van ,,f 400" 

telkens gelezen ,,f 1000". 

Artikel 2 . 

In artikel 47e van het Wetboek van Koop
handel wordt in plaats van ,,f 200" gelezen 
,,f 500" en in plaats van ,,f 400" ,,f 1000 " . 

Artikel 3. 
I n artikel 12b van de Waterstaatswet 1900 

wordt in p!aats van ,,f 200 " gelezen ,,f 500 " 

Artikel 4. 
( 1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 

(2) Het is niet van toepassing op zaken, 
v66r dezen datum bij eenig gerecht aanhan
gig gemaakt. 

's-Gravenhage, 25 Juli 1942. 
De S.-G. van het Dep . van Justitie, 

SCHRJEKE. 

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

N°. 92. 

13 Aug. 1942. TWEEDE BESLUIT van 
den Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie, houdende wij
ziging en aanvulling van het Besluit 
N°. 71/1 941 met betrekking tot de be
rechting van strafzaken, rakende het 
economische !even. (Verordeningenblad, 
Aflevering 21.) 

Op grona van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscomm1ssaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het Besluit N°. 71/1941 met betrekking 
tot de berechting van strafzaken, rakende 
het economisch !even, zooals gewijzigd bij 
Besluit N°. 39/1942 wordt als volgt gewijzigd 
en aangevuld : 

I. 
Het derde lid van artikel 5 word t vervan

gen door de volgende dde leden: 
(3) De berechting in hooger beroep is 

toevertrouwd aan een bijzondere kamer van 
het gerechtshof te 's-Gravenhage, welke den 
nac>m ,,economisch gerecht~hof" draagt en 
rechtspreekt met d rie leden. 

(4) De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Justitie benoemt den president 
van het economisch gerechtshof en de leden 
van dat hof, ten getale als door hem bepaald, 
alsmede hun p!aatsvervangers; artikel 63 
van de Wet op de Regterlijke Organisatie en 
het Beleid der Justitie is niet van toepassing. 
De Secretaris-Generaal benoemt eveneens 
den procureur-generaal en den griffier bij het 
economisch gerechtshof, alsmede hun waar
nemers. 

(5) Het economisch gerechtshof kan zitting 
houden op elke plaats binnen het bezette 
Nederlandsche gebied. De beslissing of het 
buiten de plaats, waar zijn zetel is gevestigd, 
zitting zal houden, ligt bij het hof zelf." 

II. 
Aan artikel 6 wordt een tweede lid toe

gevoegd, luidende a ls volgt: 
,,(2) De behandeling van het beroep in 

cassatie geschiedt door een bijzondere kamer 
van den Hoogen Raad der Nederlanden, door 
den president samengesteld uit den president, 
de vice-presidenten en de overige leden. De 
p resident kan bijzondere maatregelen tref
fen ten einde een snel verloop van de behande
ling te verzekeren." 

Artikel 2 . 

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

(2) Het is niet van toepassing op zaken, 
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waarin v66r dien datum hooger beroep is 
ingesteld. 

's-Gravenhage, 13 Aug. 1942. 
De S.-G. van htt Dep. van Justitie, 

SCHRIEKE . 

N °. 93. 

28 Juli z942. VERORDENING betreffen
de de verzorging van kinderen van leden 
van de Duitsche Weermacht in de be
zette gebieden. (Rijkswetblad, dee! I, 
biz. 488, verschenen 7 Augustus 1942.) 
(Verordenin,genblad, Aflevering 22.) 

Artikel r. 

Tot behoud en ter bescherming van het 
rassisch waardevolle Germaansche erfgoed, 
wordt aan kinderen, die in de bezette Noor
sche en Nederlandsche gebieden door leden 
van de Duitsche Weermacht zijn verwekt en 
uit Noorsche of Nederlandsche vrouwen zijn 
geboren, op verzoek der moeder, een bijzon
dere ondersteuning en verzorging vanwege 
-instanties van de Rijkscommissarissen voor 
de bezette Noorsche en Nederlandsche ge
bieden toegekend. 

Artikel 2 . 

(1) De ondersteuning bestaat in het dra
gen van de kosten der bevalling, de toeken
ning van steun in de kosten van levensonder
houd aan de moeder gedurende den tijd voor 
en na de bevalling, de uitkeering van steun 
in de kosten van levensonderhoud voor de 
kinderen, de opneming der moeders in kli
nieken of tehuizen, en met toestemming van 
de moeders ook de opneming van de kinde
ren in tehuizen alsmede soortgelijke maat
regelen. 

(2) De nadere bijzonderheden worden 
geregeld door de Rijkscommissarissen voor 
de bezette Noorsche en Nederlandsche ge-
bieden. Artikel 3. 

(1) De verzorging van moeders en kin
deren geschiedt met het doe!, dat de moe
ders geen enkel nadeel ondervinden en de 
ontwikkeling van de kinderen wordt bevor
derd. 

(2) Desgewenscht wordt aan de moeder 
een passende werkkring verschaft. 

Artikel 4. 
Voor zoover in overeenstemming met het 

in artikel 2 bepaalde prestaties worden toe
gekend, gaan de wettelijke aanspraken op 
onderhoud op het Duitsche Rijk over. 

Artikel 5. 
(1) Op verzoek stellen de weermachts

gerechten met toepassing van het Duitsche 
recht vast, of het lid van de Duitsche Weer
macht als vader van het kind moet worden 
beschouwd. 

(2) D e gewone Duitsche gerechten zijn 
ten aanzien van de beslissing over de vast
stelling van het vaderschap, over aanspraken 
op onderhoud, alsmede andere aanspraken 
ter zake _van het vaderschap jegens leden 
van de Duitsche Weermacht onbevoegd. 

Artikel 6. 
De Rijkscommissaris voor de bezette 

Noorsche en Nederlandsche gebieden war
den gemachtigd, met toestemming van den 
Rijksminister en Chef van de Rijkskansela
rij, een regeling overeenkomstig die der ar
tikelen 1 tot en met 5 te treffen t en aanzien 
van kinderen van andere in Noorwegen of 
Nederland te werk gestelde Rijksduitschers. 

Artikel 7. 
(1) De Chef van het Oppercommando 

van de Weermacht wordt gemachtigd deter 
uitvoering en aanvulling dezer verordening 
noodzakelijke rechts- en administratieve 
voorschriften in overeenstemming met de 
betreffende Rijksministers alsmede met de 
Rijkscommissarissen voor de bezette Noor
sche en Nederlandsche gebieden uit te vaar
digen. 

(2) De Chef van het Oppercommando 
van de Weermacht kan in overeenstemming 
met den Rijksminister en Chef van de Rijks
kanselarij bet gebied, waarvoor deze veror
dening van· kracht is, geheel of gedeeltelijk 
tot andere bezette gebieden uitbreiden. 
Hoofdkwartier van den Fi.ihrer, 28 Juli 1942. 
De Fiihrer, 

(get.) ADOLF HITLER. 
De Che f van het Oppercommando 

van de Weermacht, 
(get.) K EITEL. 

De Rijksminister en Chef der Rijks
kanselarij, 

(get.) DR. LAMMERS. 

N °. 94. 

25 Augustus z942. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Justitie, van Binnenlandsche 
Zaken en van Sociale Zaken ter uitvoe
ring van de Luchtbeschermingsverorde
ning. (Verordenin,genblad, Aflevering 
22.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en van artikel 22 der Luchtbescher
mingsverordening en in overeenstemming 
met de§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/r940 
van den Rijkscommissaris voor bet bezette 
N ederlandsche gebied wordt be pa aid: 

Artikel r. 

De vorderingen tot het verrichten van 
diensten en tot het ter beschikking stellen 
van goederen, alsmede de gedragsregels en 
voorschriften, welke zijn vastgesteld op 
grond van artikel 12 der Wet betreffende be
scherming tegen luchtaanvallen (Staatsblad 
1936, No. 302), zooals gewijzigd bij de 
Tweede Wetswijziging Luchtbescherming 
Militair Gezag (Staatsblad 1940, No. 580) , 
worden vanaf bet in werking treden der 
Luchtbeschermingsverordening (No. 13/1942) 
geacht te zijn uitgevaardigd op grond van 
artikel 8, derde lid, van genoemde verorde-

ning. Artikel 2 . 

Onder het ter beschikking stellen van 
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goederen t en behoeve van algemeene doel
einden der luchtbescherming in den zin van 
artikel 13, tweede lid , der Luchtbescher
mingsverordening worden mede begrepen 
alle op bevel van de bevoegde instanties ge
troffen maatregelen ter camoufleering, over
brenging van voorraden, verplaats ing of 
stopzetting van bedrijven of inrichtingen om 
r edenen van luchtbescherming. De kosten 
van schadeloosstellingen ter zake worden in 
overeenstemming met het bepaalde in arti
kel 14, vijfde lid, dezer verordening door het 
Rijk gedragen. 

Artikel 3. 
Personen, werkzaam bij den Nederland

schen Volksdienst, die bij luchtaanvallen, 
telkenmale op bevel van den plaatselijken 
luchtbeschermingsleider of van qen door 
dezen hiertoe gemachtigde, werkzaamheden 
verrichten ten behoeve van de sociale ver
zorging der getroffenen, hebben voor den 
duur van deze werkzaamheid de rechten en 
plichten van leden van den luchtbescher
mingsdienst. Zij dragen bij hun werkzaam
heid een witten band met opdruk ,,Neder
landsche Volksdienst", voorzien van een ze
gel, om den linkerbovenarm. 

Artikel 4. 
(1) H et Gasmaskerbesluit (Staatsblad 

1937, No. 8 56) en het vermelde onder rr van 
het Besluit van 26 Maart 1921 (Staatsblad 
No. 638) worden ingetrokken. 

(2) Vergunningen, welke op grond van 
artikel 4 van het Gasmaskerbesluit zijn ver
leend, worden tot wederopzeggens toe geacht 
te zijn uitgevaardigd op grond van artikel 5, 
tweede lid, onder 2, der Luchtbeschermings
verordening. 

Artikel 5. 
Artikel 6bis, eerste lid, der Woningwet 

(Staatsblad 1901, No. 158) wordt gelezen 
als volgt: 

,,Voor zoover de schriftelijke vergunning, 
genoemd in artikel 6, eerste lid, wordt ge
vraagd met betrekking tot een woning of 
antler gebouw, waarvari. het grondoppervlak 
door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie aangegeven grenzen 
overschrijdt, zendt de Burgemeester, alvo
rens op het verzoek om vergunning te be
slissen, een exemplaar daarvan, met d e b ij
behoorende st ukken, aan den voomoemden 
Secretaris-Generaal." 

Artikel 6. 
In artikel 12 van het Besluit No. 13/r941 

betreffende de instelling van een Luchtbe
schermingsongevallenfonds worden de woor
den ,,Binnenlandsche Zaken" vervangen door 
het woord ,,Justitie". 

Artikel 7. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 25 Augustus 1942. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE. 

De S.-G. van het Dep. van Binnen
Jandsche Zaken, 

K. ] . FREDERIKS. 

De wnd S.-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

VERWEY. 

26 Augustus 1942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming, houdende wijziging 
van de Leerplichtwet in verband met de 
invoering van het achtste leerjaar aan 
de scholen voor gewoon lager onderwijs. 
(Verordeningenblad, Aflevering 22 .) 

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

Artikel r. 

De Leerplichtwet wordt als volgt gewij
zigd en aangevuld: 

I. 
( 1) Artikel 3, derde lid, wordt gelezen 

als volgt: 
,,D e verplichting eindigt: 
1 °. zoodra het kind acht jaren leerling 

is geweest van een lagere school of twee aan
eensluitende lagere scholen, waarvan de ge
zamenlijke klassen een leertijd van acht ja
ren omvatten, en het alle klassen doorloopen 
heeft; 

2 °. indien het onderwijs aan die school 
of scholen gegeven wordt in klassen, die sa
men een langeren leertijd dan acht jaren in
nemen, zoodra het zoovele klassen doorloo
pen heeft, als samen een leertijd van acht 
jaren omvatten; 

3 °. bij het bereiken van den leeftijd van 
veertien jaren, wanneer het op dat tijdstip 
het zesde leerjaar niet heeft bereikt; 

4 °. aan het einde van het leerjaar, waar
in het den leeftijd van vijftien jaren bereikt 
heeft, indien het leerling is van het zesde, 
zevende of achtste leerjaar." 

(2) Artikel 3, vierde lid, vervalt. 

II. 
Artikel 4, tweede en derde lid, wordt ge

lezen als volgt: 
,,T en aanzien van een kind, waaraan v66r 

of sinds het bereiken van het zesde levens 
jaar huisonderwijs in den zin dezer wet wordt 
verstrekt, eindigt deze verplichting bij het 
bereiken van den leeftijd van veertien jaren, 
indien het kind alsdan acht achtereenvol
gende jaren onderwijs heeft genoten. 

Ten aanzien van een kind, dat op een la
ter tijdstip, dan in het vorige lid bedoeld, 
aanvangt huisonderwijs te genieten, eindigt 
de verplichting bij het bereiken van den leef
tijd van vijftien jaren." 

III. 
Artikel 6, onder 1 ° ., wordt gelezen als 

volgt : 
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,,1 °. zoolang het kind, den leeftij~ van 
zeven jaren bereikt hebbende, en nog met op 
grand van vijftienjarigen leeftijd ingevolge 
artikel 3, derde lid, onder 4 ° ., buiten de leer
verplichting vallende, niet als leerling ~ener 
lagere school is ingeschreven, noch hu1son
derwijs geniet overeenkomstig de regelen der 
wet terwijl niet blijkt, noch van het vroeger 
ve,.;trijken van den leerplichtigen leeftijd in
gevolge artikel 3, derde lid, of artikel 4, 
tweede lid, noch van eenige wettelijke vrij
stelling." 

IV. 
(1) Artikel 7, eerste lid, onder 3 °., wordt 

gelezen als volgt: 
,,3 °. zij de kinderen buiten de avonduren 

eene inrichting van onderwijs doen bezoeken, 
die geacht wordt tot het hooger of middel
baar onderwijs te behooren of die door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming als een nijverheidsschool wordt 
erkend·" 

(2) 'Aan artikel 7 wordt een derde lid 
toegevoegd, luidende als volgt: 

,,De in het eer~te lid, onder 4 ° ., 5 °. en 7° ., 
genoemde afstand van vier kilometer be
draagt zes kilometer, wanneer het betreft een 
school voor voortgezet gewoon lager onder-
wijs." 

V. 
Artikel 7bis wordt gelezen als volgt: 
,,Behalve in de gevallen, bedoeld in het 

vorig artikel, zijn de ingevolge artikel 1 aan
sprakelijke personen van de naleving van 
de in artikel 1 opgelegde verplichting vrijge
steld, zoolang zij de kinderen eene van Rijks
wege gesubsidieerde of erkende land- of 
tuinbouwschool doen bezoeken. indien deze 
kinderen acht jaren leerling zijn geweest van 
eene lagere school en zij zooveel klassen 
doorloopen hebben, als samen een leertijd 

- van acht jaren omvatten." 

VI. 
Artikel 14, onder 4°., wordt gelezen als 

volgt: 
,,4 °. indien het kind den leeftijd van 

twaalf jaren nog niet heeft bereikt." 

Artikel 2. 

(1) Dit besluit treedt in werking op 1 
September 1942. 

(2) Voor leerlingen, voor wie het achtste 
leerjaar op 1 September 1942 begint, kan de 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming of een door hem aan te wijzen in
stantie op verzoek van den leerplicht vrij
stellen, indien het niet mogelijk is, binnen 
den in artikel 7, derde lid, genoemden af
stand voor 1 October 1942 het achtste leer
jaar in te stellen. 

's-Gravenhage, 26 Augustus 1942. 
De S.-G. van het Dep. van Opvoeding, 

Wetenschap en Kultuurbescherming, 
J. VAN DAM. 

N °. 96. 

26 Augustus z942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming, houdende wijziging 
van de Lager-onderwijswet 1920, van 
de Wet van 29 December 1933 (Staats
blad No. 779) en van eenige bes'luiten in 
verband met de invoering van het acht
ste leerjaar aan de scholen voor gewoon 
lager onderwijs. (Verordeningenblad, 
Aflevering 22.) 

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

Artikel 1. 

De Lager-onderwijswet 1920 wordt gewij
zigd als volgt: 

I. 
Aan het tweede lid van artikel 2 wordt 

toegevoegd: 
,,v. eenvoudige huishoudkunde." 

II. 
(1) Het eerste en tweede lid van artikel 

3 worden gelezen als volgt: 
,,1. Het schoolonderwijs wordt onder-

scheiden in: 
a. gewoon lager onderwijs; 
b. voortgezet gewoon lager onderwijs; 
c. vervolgonderwijs; 
d. uitgebreid lager onderwijs; 
e. buitengewoon lager onderwijs. 
z. Het gewoon lager onderwijs, voor zoo

ver het geheel of gedeeltelijk uit openbare 
kassen wordt bekostigd, wordt gegeven in 
scholen met zes achtereenvolgende leerjaren. 
Het leerplan omvat de vakken, in artikel z 
vermeld onder a tot en met k. Daaraan kan 
het vak, in dat artikel onder r vermeld, war
den toegevoegd." 

(2) Na het tweede lid van artikel 3 war
den twee nieuwe leden, 2bis en zter, inge
voegd, luidende als volgt: 

,,2bis. Het voortgezet gewoon lager on
derwijs, voor zoover het geheel of gedeelte
lijk uit openbare kassen wordt bekostigd, 
wordt gegeven in scholen met ten minste 
twee achtereenvolgende leerjaren, aanslui
tende aan het zesde leerjaar eener school 
voor gewoon lager onderwijs. Het leerplan 
omvat de vakken, in artikel 2 vermeld onder 
a tot en met k, m, q, r en v, terwijl daaraan 
toegevoegd kunnen warden de vakken s en t, 
en, met machtiging van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming, ook 
een of beide vakken o en p. Het vak, onder 
m bedoeld, wordt ten minste gedurende vier 
uren per week gegeven. Van de verplichting 
tot het geven van onderwijs in de vakken 
r en v, kan de Secretaris-Generaal van 
voornoemd Departement, den inspecteur ge
hoord, ontheffing verleenen. 

zter. Waar de oprichting van een school 
voor voortgezet gewoon lager onderwijs naar 
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r en v, kan de Secretaris-Generaal van 
voomoemd Departement niet mogelijk is, 
kan dit onderwijs gegeven worden in scholen 
met ten minste acht achtereenvolgende leer
jaren. Voor het zevende en de hoogere leer
jaren dier scholen geldt, wat den omvang 
van het leerplan betreft, het bepaalde in het 
vorige lid." 

III. 
H et derde lid van artikel 11 wordt gelezen 

als volgt: 
,,3. Tot een school voor voortgezet ge

woon lager onderwijs mogen slechts worden 
toegelaten leerlingen, die het zesde leerjaar 
van een school voor gewoon lager onderwijs 
hebben doorloopen. Tot een school voor uit
gebreid lager onderwijs mogen slechts wor
den toegelaten leerlingen, die het zesde leer
jaar van eeh school voor gewoon lager on
derwijs met goeden uitslag hebben doorloo
pen en wier ontwikkeling en aanleg naar het 
oordeel van het hoofd der eerstgenoemde 
school zoodanig zijn, dat met grond mag 
worden verwacht, dat zij het onderwijs der 
school voor uitgebreid lager onderwijs zon
der bezwaar zullen kunnen volgen. De Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming kan in bijzondere gevallen ontheffing 
verleenen van den eisch, dat het zesde leer
jaar moet zijn doorloopen." 

IV. 
tlet derde lid van artikel 19 wordt gelezen 

als volgt: 
,,3. Het onderwijs omvat de vakken, in 

artikel 2 vermeld onder a tot en met k, voor 
zooveel het voortgezet gewoon lager onder
wijs betreft, bovendien de vakken m, q, r en 
v, behoudens 0ntheffing volgens artikel 3, 
lid 2bis, en daar, waar genoegzame behoefte 
aan uitbreiding bestaat, ook een of meer der 
overige vakken, in dat artikel vermeld, of 
wel al deze vakken." 

V. 
(1) Na het tweede lid van artikel 28 

wordt een nieuw lid 2bis ingevoegd, luidende 
als volgt: 

,,2bis. Aan elke school voor voortgezet 
gewoon lager onderwijs wordt het hoofd bij
gestaan door ten minste een onderwijzer, 
zoodra het aantal leerlingen een en dertig 
bedraagt. Voor elk dertigtal leerlingen boven 
de een en dertig wordt een onderwijzer meer 
vereischt." 

( 2) Lid 4bis van artikel 28 vervalt. 

VI. 
Het eerste lid van artikel 64 wordt gelezen 

als volgt: 
,,Het schoolgeld wordt voor scholen voor 

gewoon, voortgezet gewoon en uitgebreid la
ger onderwijs afzonderlijk geregeld, met dien 
verstande, dat voor gewoon en voor voort
gezet gewoon lager onderwijs dezelfde schaal 
zal gelden." 

VII. 
Het eerste lid, onder a, van artikel 73 

wordt gelezen als volgt : 

,,a. een verklaring, waaruit blijkt, dat de 
school zal worden bezocht door t en minste 
125, 100, 75 of 50 leerlingen, als zij bestemd 
is voor gewoon lager onderwijs, door ten 
minste 91, 71, 51 of 31 leerlingen, als zij be
stemd is voor voortgezet gewoon lager on
derwijs, en door ten minste 61, 48, 36 of 24 
leerlingen, als zij bestemd is voor uitgebreid 
lager onderwijs, in deze gevallen, naar ge
lang het gebouw zal worden gesticht in een 
gemeente met 100.000 of meer, met 50.000 
of meer, doch minder dan 100.000, met 
25. 000 of meer, doch minder clan 50.000, of 
met minder dan 25.000 ingezetenen;". 

VIII. 
D e tweede volzin van het eerste lid van 

artikel 90 wordt gelezen als volgt: 
,,Dit onderwijs moet gedurende niet min

der dan v eertig normale schoolweken per 
jaar worden gegeven: aan scholen voor ge
woon en voor voortgezet gewoon lager on
derwijs gedurende ten minste twee en twin
tig uren per week, aan scholen voor uitge
breid lager onderwijs gedurende ten minste 
veertien uren per week in het eerste en ge
durende ten minste tien uren per week in het 
tweede en de hoogere leerjaren, van welke 
aantallen, behou:iens voor zoover betreft het 
zevende en de hoogere leerjaren van de 
school voor gewoon lager onderwijs en de 
scholen voor voortgezet gewoon lager onder
wijs, ten hoogste twee uren voor het vak, 
vermeld in artikel 2, onder k, mogen be
stemd zijn." 

IX. 

H et achtste lid en de eerste volzin van het 
negende lid van artikel 101bis worden ge
lezen als volgt: 

,,8. De voorafgaande bepalingen van dit 
artikel zijn, voor zooveel betreft de open
bare scholen in de gemeente voor gewoon of 
voortgezet gewoon lager onderwijs, waaraan 
naast een mannelijk hoofd als eenige leer
k:racht volgens den maatstaf van artikel 28 
ec:n vakonderwijzeres voor de nuttige hand
werken voor meisjes verbonden is, wanneer 
de gemeente niet aan een of meer andere 
scholen voor gewoon of voortgezet gewoon 
lager onderwijs vakonderwijzers heeft aange
steld, alleen van toepassing ten aanzien van 
de in de gemeente gevestigde bijzondere 
scholen voor gewoon of voortgezet gewoon 
lager onderwijs, welke in hetzelfde· geval 
verkeeren . 

9. Indien de gemeente hetzij aan geen 
enkele openbare school voor gewoon of 
voortgezet gewoon lager onderwijs vakonder
wijzers heeft aangesteld, hetzij niet alleen of 
g~meenschappelijk met een of meer andere 
gemeenten, een of meer zoodanige scholen in 
stand houdt, vergoedt zij aan het bestuur der 
aldaar gevestigde overeenkomstige bijzondere 
scholen, waaraan naast een mannelijk hoofd 
als eenige leerkracht volgens den maatstaf 
van artikel 28 een vakonderwijzeres voor de 
nuttige handwerken voor meisjes verbonden 
is, de belooning voor die vakonderwijzeres." 

K 2663 
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X. 
(1) De omscbrijving van Titel II wordt 

gelezen: 
,,Van bet openbaar gewoon lager, voort

gezet gewoon lager, uitgebreid lager onder
wijs en vervolgonderwijs." 

(2) De omschrijving van Titel IV wordt 
gelezen: 

,,Van bet bijzonder gewoon lager, voort
gezet gewoon lager, uitgebreid lager onder
wijs en vervolgonderwijs." 

(3) In de artikelen 5, tweede lid, eersten 
volzin, en derde lid, eersten volzin, 13, twee
de lid, onder a en b, 21, eerste lid, 73, eerste 
lid, onder c, 101, derde tot en met zesde lid, 
en 133, eerste en derde lid, wordt achter bet 
woord ,,gewoon" een komma geplaatst en 
worden daama ingevoegd de woorden ,,voort
gezet gewoon". 

(4) In de artikelen 5 5bis, ecrste lid, 
55ter, eerste lid en tweede lid, onder 3 ° ., 
101bis, eerste, tweede en vierde lid, wordt 
achter bet woord ,,gewoon" een komma ge
plaatst en worden daa1na ingevoegd de 
woorden ,,voor voortgezet gewoon". 

(5 In artikel 63, eerste lid, worden ach
ter bet woord ,,gewoon" ingevoegd de woor
den ,,en voortgezet gewoon". 

(6) In de artikelen 73, tweede lid, 83, 
vijfde lid, en 96, eerste lid, onder a, worden 
achter het woord ,,gewoon" ingevoegd de 
woorden ,,of voortgezet gewoon". 

( 7) In artikel 136, tweede lid, wordt in 
plaats van ,,k, r en u" gelezen ,.k, r, u en v". 

Artikel 2. 

Aan bet slot van artikel IV der Wet van 
29 December 1933 (Staatsblad No. 779) 
wordt de punt door een komma vervangen 
en daama gelezen: 

,,of zonder den overgang van leerlingen 
naar een school voor voortgezet gewoon la
ger onderwijs." 

Artikel 3. 
In de artikelen 1, eerste en tweede lid, 3, 

eerste lid, eerstcn volzin, en tweede lid, eer
sten volzin, 4, derde lid, eersten volzin, en 5, 
eersten volzin, van bet Besluit van 19 No
vember 1940 betreffende bet stopzetten van 
scholenbouw, alsmede de invoering van bet 
onderwijs in lichamelijke oefening aan la
gere scholen (Nederlandsche Staatscourant 
No. 227), wordt achter het woord ,,gewoon" 
een komma geplaatst en worden daama in
gevoegd de woorden ,,voortgezet gewoon". 

Artikel 4. 

Het Besluit van 25 Maart 1941 betreffen
de het treffen van eenige maatregelen op bet 
gebied van het Lager Onderwijs (No. 1) 
(Nederlandsche Staatscourant No. 62) wordt 
als volgt gewijzigd: 

I . 
In artikel V, eerste lid, eersten volzin, en 

vijfde lid, wordt achter bet woord ,,gewoon" 
een komma geplaatst en worden daama inge
voegd de woorden ,,voor voortgezet gewoon", 
in bet tweede lid, eersten volzin, van dit 
artikel wordt telkenmale achter bet woord 

,,gewoon" een komma geplaatst en worden 
daarna ingevoegd de woorden ,,voortgezet 
gewoon". 

II. 
In artikel VI worden telkenmale achter 

bet woord ,,gewoon" ingevoegd de woorden 
,,en voortgezet gewoon". 

Artikel 5. 
In artikel 1 van bet Besluit No. 73/1941 

betreffende benoeming en ontslag van on
derwijzend personeel aan gemeentelijke en 
bijzondere scholen, wordt in plaats van ,,la
ger, uitgebreid lager"gelezen,,gewoon, voort
gezet gewoon of uitgebreid lager". 

Artikel 6. 
De artikelen I en II van bet Besluit van 

20 September r941, houdende nadere voor
waarden betreffende de inrichting van bet 
leerplan van bet zevende leerjaar van scho
len voor gewoon lager onderwijs (Neder
landsche Staatscourant No. 184), vervallen. 

Artikel 7. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) H et wordt ten aanzien van elke 

school eerst toegepast vanaf den dag, waarop 
na bet in werking treden van dit besluit op 
deze school bet eerste nieuwe schooljaar of 
de eerste nieuwe schoolcursus aanvangt. 

(3) De Secretaris-Generaal van bet De
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming of een door hem aan te 
wijzen instantie kan op desbetreffend ver
zoek toestaan, dat dit besluit op een school, 
welker schooljaar of schoolcursus in Septem
ber begint, eerst toegepast wordt bij bet 
begin van bet ~chooljaar of den schoolcursus 
welke in September 1943 begint, als bet niet 
mogelijk is, bet achtste schooljaar voor 1 

October 1942 in te stellen. 
's-Gravenhage, 26 Augustus 1942. 

De S.-G. van het Dep. van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming, 

J. VAN DAM. 

IO Augustus 1942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van bet Departement 
van Financien, houdende wijziging van 
bet B esluit op de Commissarissenbelas
ting 1941. (Verordeningenblad, Afleve
ring 22.) 

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

Artikel 1. 

Het Besluit op de Commissarissenbelas
ting 1941 (No. 106) wordt als volgt gewij
zigd: 

I. 
In artikel 1, eerste lid, worden de woorden 

,,lichamen, vallende onder artikel 1 van het 
12 
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Besluit op de Winstbelasting 1940 (No. 83/ 
1940)" vervangen door de woorden ,,bi~en
landsche belastingplichtigen, genoemd m ar
tikel 2 van het Besluit op de Vennootschaps
belasting 1942 (No. 52) - hiema aan te dui
den als !ichamen - ". 

II. 
Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
.,Voor de heffing van de loonbelasting, de 

inkomstenbelasting en de vennootschapsbe
lasting van den commissaris wordt slechts 
in aanmerking genomen het bedrag, dat na 
de inhouding wegens de commissarissenbe
lasting overblijft." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den <lag 
zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 4 Mei 1942. 

's-Gravenhage, 10 Augustus 1942. 
De wnd S.-G. van het Dep. van Financien, 

H. POSTMA. 

z September r942. TWEEDE BESCHIK
KING van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van melk). (Verordeningen
blad, Aflevering 23) . 

lngevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de§§ 2 en 3 van de Verorde
ning No. 3/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald : 

Artikel 1. 

Al dan niet afgeroomde melk, al dan niet 
aangezuurd, in den zin van het Melkbesluit 
(Staatsblad 1929, No. 43), kamemelk in den 
zin van dat besluit en alle uit al dan niet af
geroomde melk of kamemelk al dan niet 
onder toevoeging van andere stoffen bereide 
vloeibare producten, welke voor mensche
lijke consumptie bestemd zijn, worden aan
gewezen als distributiegoederen in den zin 
van artikel 4 van de Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 

(1) De Beschikking No. 75/1941 inge
volge de Distributiewet 1939 (distributie 
van melk), zooals deze is gewijzigd bij de 
Beschikking van 20 Februari 1942 (Neder
landsche Staatscourant No. 36), wordt inge
trokken. 

(2) De voorschriften, u itgevaardigd 
krachtens de in het eerste lid bedoelde be
schikking, worden beschouwd als voorschrif
t en, uitgevaardigd krachtens deze beschik
king. 

Artikel 3. 
De voor de uitvoering van de artikelen 1 

en 2 noodige voorschriften worden door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw ~n Visscherij vastgesteld. 

Artikel 4. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 1 September 1942. 

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

H . M. HIRSCHFELD. 

18 September 1942. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Neder!andsche gebied betreffende straf
bevelen, strafbeschikkingen en aan kos
ten onderworpen waarsch uwingen. (Ver
ordeningenblad, Aflevering 24.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening der regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, biz. 778) en van het Decreet van 
den Fuhrer aver de uitoefening van het 
recht van abolitie en van gratie in het bezet
te Nederlandsche gebied van 20 December 
1940 (R.W.B. I, biz. 1644) bepaal ik: 

AFDEELING I. 

Rechterlijke strafbevelen. 

Artikel l. 

(1) Ter zake van een overtreding kan 
de rechter bij schriftelijk bevel geldboete, 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
verbeurdverklaring van voorwerpen opleg
gen. 

(2) Aan de uitvaardiging van een straf
bevel gaat geen behandeling ter terechtzit
ting vooraf. 

Artikel 2 . 

(1) De rechter vaardigt het strafbevel 
uit op vordering van het openbaar ministerie. 

(2) Acht de rechter behandeling ter te
rechtzitting gewenscht of bestaat geen over
eenstemming tusschen den rechter en het 
openbaar ministerie t en aanzien van de op 
te leggen straf, dan wordt geen strafbevel 
uitgevaardigd. 

Artikel 3. 
( 1) In het strafbevel worden vermeld: 
1) het gerecht, hetwelk het strafbevel 

ui tvaardigt; 
2) voor- en achtemaam, beroep en 

woonplaats van den verdachte; 
3) het als bewezen aangenomen feit, on

der vermelding van tijd en plaats, waarop 
het is begaan; 

4) de bewijsmiddelen; 
5) de toegepaste wettelijke voorschrif

ten; 
6) de opgelegde straffen; 
7) het den verdachte ter beschikking 

staande rechtsmiddel ; 
8) het kantoor, waar de opgelegde geld

boete moet worden voldaan. 
(2) Het oorspronkelijke strafbevel wordt, 

onder vermelding der dagteekening, eigen
handig onderteekend. 

(3) Het strafbevel wordt bij gerechtelijk 
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schrijven uitgereikt. De uitreiking geschiedt 
zoo mogelijk aan den verdachte in persoon. 

Artikel 4. 
(1) De verdachte kan binnen een terrnijn 

van twee weken, nadat hem het strafbevel is 
uitgereikt, daartegen bij het gerecht schrifte
lijk of door een rnondelinge verklaring aan 
den griffier, die hiervan een akte opmaakt, 
bezwaar aanteekenen, met het verzoek be
handeling ter terechtzitting te doen plaats 
vinden. 

(2) Indien het strafbevel aan den ver
dachte niet in persoon is uitgereikt en deze 
aannemelijk maakt, dat hij daarvan eerst op 
een later tijdstip k ennis heeft kunnen krij
gen, vangt de termijn op <lit tijdstip aan. 

Artikel 5. 
(1) Wordt bezwaar aangeteekend, dan 

maakt het openbaar ministerie de zaak door 
dagvaarding ter terechtzitting aanhangig. 

(2) In de dagvaarding is ter aanduiding 
van de strafbare handeling een verwijzing 
naar het strafbevel voldoende. 

Artikel 6. 
(1) De verdachte kan het bezwaar ·tot 

aan het begin van de behandeling ter te
rechtzitting intrekken. 

(2) Het openbaar ministerie kan tot aan 
het begin van de behandeling ter terechtzit
ting van verdere vervolging afzien; het deelt 
<lit aan den verdachte bij gerechtelijk schrij
ven mede. 

Artikel 7. 
Het gerecht is bij zijn uitspraak niet ge

bonden aan den inhoud van het strafbevel. 
Het kan hoogere straffen opleggen dan die, 
welke bij het stra fbevel zijn opgelegd. Een 
op grond van het strafbevel reeds ten uit
voer gelegde straf brengt het op de door het
zelve opgelegde straf in mindering. 

Artikel 8. 
(1) Indien niet tijdig bezwaar wordt 

aangeteekend, kan het strafbevel worden t en 
uitvoer gelegd en wordt het beschouwd als 
een in kracht van gewijsde gegane uitspraak. 

(2) Het gerecht, hetwelk van het be
zwaar kennis neemt, kan beschikken , dat de 
tenuitvoerlegging van het strafbevel wordt 
opgeschort of geschorst. 

AFDEELING II . 

Strafbeschikkingen van de plaatselijke 
hoofden van politie. 

Artikel 9. 
(1) Overtredingen van: 
1) de Verordening No. 34/1940 betref

fende het verduisteren, als gewijzigd bij de 
Verordening No. 3/1941; 

2) de Luchtbeschermingsverordening (No. 
13/1942); 

3) de Verordening No. 138/1941 betref
fende de handhaving van de openbare orde, 
als gewijzigd bij de VerordeningNo. 182/1941; 

4) de Wegenverkeersregeling (Besluit 
No. 193/1941) 

of van de op grond van deze verordeningen 
of van <lit besluit uitgevaardigde uitvoe
ringsvoorschriften worden in plaats van door 
het bevoegde Nederlandsche gerecht door het 
plaatselijk hoofd van politie berecht over
eenkomstig de bepalingen van deze afdee
ling. Het kan hierbij geldboete van t en hoog
ste honderdvijftig gulden, hechtenis van t en 
hoogste twee weken of verbeurdverklaring 
van voorwerpen opleggen. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie kan de in lid 1 ge
noemde bevoegdheid voor plaatselijke hoof
den van politie in gemeenten van minder 
dan tienduizend inwoners beperken. 

(3) Lid 1 is n iet van toepassing in geval 
van samenloop van de overtredir.g met an
dere dan de in lid 1 genoemde strafbare fei
ten. 

(4) Het plaatselijk hoofd van politie kan 
van de zaak afstand doen ten behoeve van 
het openbaar ministerie, wanneer het van 
oordeel is, dat: 

1) hoogere straffen dan de in lid 1 ge
noemde behooren te worden opgelegd, dan 
wel 

2) uit anderen hoofde het voeren van een 
gerechtelijk strafproces doelmatig moet war
den geacht. 

Indien het openbaar ministerie een andere 
opvatting is toegedaan, wijst het de zaak 
naar het plaatselijk hoofd van politie terug, 
ten einde deze overeenkomstig de bepalingen 
van deze afdeeling te berechten. De opvat
ting van het openbaar ministerie is voor het 
plaatselijk hoofd van politie bindend. Dit is 
ook dan het geval, wanneer de aangifte 
rechtstreeks bij het openbaar ministerie is 
gedaan. 

(5) Gaat het openbaar ministerie tot 
vervolging over, dan is het gerecht ook be
voegd, wanneer naar zijn overtuiging de in 
lid 1 of in een beschikking op grond van lid 2 

bepaalde straffen voldoende zijn, dan we! de 
in de leden 3 en 4 genoemde voorwaarden 
niet zijn vervuld. In een zoodanig geval is 
het gerecht door deze strafgrenzen in gee
nerlei opzicht gebonden. 

Artikel ro. 
Plaatselijk hoofd van politie is : 
1) in gemeenten, waar een hoofdcommis

saris van politie is , deze; 
2) in alle andere gemeenten de burge

meester. 
Artiktl II. 

Plaatselijk bevoegd is het plaatselijk hoofd 
van politie, binnen wiens ambtsgebied de 
overtreding is begaan. 

Artikel 12. 
(1) De processen-verbaal en de in be

slag genomen voorwerpen worden onverwijld 
aan het plaatselijk hoofd van politie overge
legd. 

(2) Het plaatselijk hoofd van politie kan 
in het geval, bedoeld in artikel 167, tweede 
lid , van het Wetboek van Strafvordering, 
van vervolging afzien. 



Artikel 13. 

Ten aanzien van de beoordeeling van het 
strafbare feit, alsmede van de bepaling van 
de straf, zijn de voorschriften van het alge
meene strafrecht van toepassing. 

Artikel 14. 
( 1) Het plaatselijk hoofd van politie be

paalt bij strafbeschikking de straf op grond 
van het proces-verbaal en van het eventueel 
bovendien ingestelde onderzoek. 

(2) In de strafbeschikking worden ver
meld: 

1) het plaatselijk hoofd van politie, dat 
de strafbeschikking uitvaardigt; 

2) voor- en achternaam, beroep en 
woonplaats van den verdachte; 

3) het als bewezen aangenomen feit , on
der vermelding van tijd en plaats, waarop 
het is begaan; 

4) de bewijsmiddelen; 
5) de toegepaste wettelijke voorschrif

ten; 
6) de opgelegde straffen; 
7) het den verdachte ter beschikking 

staande rechtsmiddel; 
8) het kantoor, waar de opgelegde geld

boete moet worden voldaan. 
(3) De oorspronkelijke strafbeschikking 

wordt, onder vennelding der dagteekening, 
eigenhandig onderteekend. 

(4) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie kan voor de uitvaar-

• diging van strafbeschikkingen een model 
voorschrijven, hetwelk de in lid 2 genoemde 
punten bevat. 

(5) E en strafbeschikking, welke niet in 
overeenstemming is met de voorschriften van 
de leden 2 en 3, is nietig. 

Artikel 15. 
(1) D e strafbeschikking wordt aan den 

verdachte uitgereikt. 
( 2) De voorschriften van de artikelen 

585 tot en met 587 van het Wetboek van 
Strafvordering zijn van toepassing, m et dien 
verstande, dat in de plaats van den griffier 
het bevoegde plaatselijk hoofd van politie en 
in de plaats van de griffie en van het ge
rechtsgebouw <liens ambtsgebouw treedt. 

Artikel 16. 
(1) De strafbeschikking stuit de verja

ring van het recht tot strafvordering 
(2) De strafbeschikking kan, totdat zij 

in kracht van gewijsde is gegaan of, ingeval 
een rechtsmiddel is ingesteld, totdat de stuk
ken aan de voor de verdere behandeling be
voegde instantie zijn doorgegeven, worden 
ingetrokken . Artikel 15 is van overeenkom
stige toepassing. 

Artikel 17. 
(1) De verdachte kan binnen een termijn 

van twee weken, nadat hem de strafbeschik
king is uitgereikt, bij het plaatselijk hoofd 
van politie, dat deze heeft uitgevaardigd, 
schriftelijk of door een mondelinge verkla
ring, waarvan ecn akte wordt opgemaakt, 
een gerechtelijke beslissing verzoeken. 
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(2) Indien de strafbeschikking aan den 
verdachte niet persoonlijk is uitgereikt en 
deze aannemelijk maakt, dat hij daarvan 
eerst op een later tijdstip kennis heeft kun
nen krijgen, vangt de termijn op dit tijdstip 
aan. 

Artikel 18. 
(1) Indien een gerechtelijke beslissing 

wordt verzocht, neemt het bevoegde gerecht, 
binnen welks ambtsgebied de overtreding is 
begaan, van de zaak kennis. 

(2) Het plaatselijk hoofd van politie doet 
het verzoek, vergezeld van de stukken, on
verwijld toekomen aan het openbaar mini
sterie bij het bevoegde gerecht. 

(3) Acht hct openbaar ministerie de 
strafbeschikking ongegrond of wil het, over
eenkomstig het bepaalde in artikel 167, twee
de lid, van het Wetboek van Strafvordering, 
van vervolging afzien, dan heft het de straf
beschikki-ng op. 

Artikel 19. 
Artikel 74 van het W etboek van Straf

recht blijft onverlet. Komt de verdachte de 
hem bij de schikking gestelde voorwaarde na, 
dan vervalt de strafbeschikking. 

Artikel 20 . 

(1) Handelt het openbaar ministerie niet 
overeenkomstig het bepaalde bij de artikelen 
18, lid 3, of 19, dan maakt het de zaak ter 
terechtzitting aanhangig. 

(2) In de dagvaarding is ter aanduiding 
van de strafbare handeling een verwijzing 
naar de strafbeschikking voldoende. 

(3) De verdachte kan het verzoek om 
een gerechtelijke beslissing tot nan het begin 
van de behandeling ter terechtzitting intrek
ken. 

Artikel 21. 

(1) H et gerecht is bij zijn uitspraak niet 
gebonden aan den inhoud van de strafbe
schikking. Het kan hoogere straffen opleg
gen dan die, welke bij de strafbeschikking 
zijn opgelegd en die, welke in artikel 9, lid 1, 

of in een beschikking op grond van artikel 
9, lid 2, zijn bepaald. Een op grond van d e 
strafbeschikking reeds t en uitvoer gelegde 
straf brengt het op de door hetzelve opge
legde straf in mindering. 

(2) Acht het gerecht de strafbeschik
king ongegrond, dan spreekt het den ver
dachte vrij. 

(3) De betwiste strafbeschikking ver
valt, behoudens het bepaalde in lid 1, derden 
volzin, zoodra de uitspraak in kracht van 
gewijsde is gegaan . 

( 4) Tegen de uitspraak staat geen hoo
ger beroep open. 

Artikel 22 . 
(1) Indien een verzoek om een gerech

telijke beslissing niet tijdig wordt ingediend , 
kan de strafbeschikking ten uitvoer worden 
gelegd. 

(2) Ten aanzien van de toepassing van 
artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht 
wordt de strafbeschikking beschouwd als een 
rechterlijke uitspraak. Dit is niet het geval, 
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indien het plaatselijk hoofd van politie niet 
bevoegd was tot uitvaardiging van de straf
beschikking. 

Artikel 23. 
(1) Ten aanzien van de vaststelling van 

rechten en kosten zijn de voorschriften van 
het Wetboek van Strafvordering en van het 
Tarief van gerechtskosten in strafzaken van 
overeenkomstige toepassing. 

(2) Artikel 35 van het Wetboek van 
Strafrecht is van toepassing. 

Artikel 24. 
(1) De bij strafbeschikking opgelegde 

hechtenisstraf wordt t en uitvoer gelegd in 
een der gewone gesticht en, waar vrijheids
straf wordt ondergaan, op grond van een last 
van het plaatselijk hoofd van politie. De 
Secretaris-Generaal van het D epartement 
van Justitie kan ter ontlasting van deze ge
stichten andere geschikte inrichtingen in de 
afzonderlijke gemeenten aanwijzen, waar de 
door strafbeschikking opgelegde hechtenis
straffen kunnen warden ondergaan. 

(2) Geeft de verdacht aan een bevel 
tot bet ondergaan van een hechtenisstraf 
geen gevolg, dan kan bet plaatselijk hoofd 
van politie zijn aanhouding en overbrenging 
naar het gesticht bevelen. Alle politie-orga
nen zijn tot uitvoering van dit bevel bevoegd 
en verplicht. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie regelt de gevallen 
waarin en de wijze waarop bet plaatselijk 
hoofd van politie een door hem opgelegde 
geldboete of verbeurdverklaring van voor
werpen t en uitvoer legt . 

Artikel 25. 

De Secretaris-G eneraal van het Departe
ment van Justit ie oefent bet recht van gra
tie uit ten aanzien van de bij strafbeschik
king uitgesproken straffen . 

AFDEELING I II . 

Strafbeschi/ckingen 1,an de Gevolmachtigden 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied binnen het kader van 

de Duitsche rechterlijke macht. 
Artikel 26. 

(1) Ter zake van een overtreding in den 
zin van artikel g, lid 1, stelt in plaats van 
het Duitsche Landgerecht in bet bezette Ne
derlandsche gebied de Gevolmachtigde van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied de strafvervolging in. Hij 
kan hierbij een geldboete van t en hoogste 
honderdvij ftig gulden, hechtenis van ten 
hoogste twee weken of verbeurdverklaring 
van voorwerpen opleggen. 

(2) De artikelen g, leden 3 tot en met 5, 
II, 12, lid 1, 13, 14, leden 1 tot en met 3 en 
5, 15, lid 1, 16, 17, 18, leden 1 en 2, 20, 21, 
22 en 24, lid 1, eerste volzin, en lid 2, zijn 
van overeenkomstige , toepassing, met <lien 
verstande, dat in de plaats van het plaatse
lijk hoofd van politie de Gevolmachtigde, in 
de plaats van het Openbaar Ministerie de 
D uitsche P rocureur-G eneraal in het bezette 

Nederlandsche gebied en in de plaats van 
het gerecht het Duitsche Landgerecht in het 
bezette Nederlandsche gebied treden. Even
eens is artikel 10, lid 1, der Verordening No. 
52 /1940 betreffende de Duitsche rechterlijke 
macht voor strafzaken, zooals deze luidt in
gevolge de Bekendmaking No. 72 /1942, van 
overeenkomstige toepassing. 

(3) T en aanzien van de vaststelling van 
rechten en kosten zijn de voorschriften van 
het Duitsche Wetboek van Strafvordering en 
van het Duitsche Tarief van gerecht skosten 
in strafzaken van overeenkomstige toepas-
sing. 

AFDEELING IV. 

Aan kosten onderworpen politioneele 
waarschuwingen. 

Artikel 27. 
Ter zake van een overtreding in den zin 

van artikel 9, lid 1, welke naar aard en ge
volgen van geringe beteekenis is te beschou
wen, kan de optredende Dui tsche of Neder
landsche politie-ambtenaar ter plaatse tegen 
kwijting een aan kosten onderworpen waar
schuwing geven voor het geval de betrokke
ne zich daaraan uitdrukkelijk onderwerpt en 
de kosten onmiddellijk voldoet. De kosten 
mogen een bedrag van vijf gulden niet te bo
ven gaan. 

AFDEELING V. 

Slotbepalingen. 

Artikel 28. 

Strafbeschikkingen en aan kosten onde r
worpen waarschuwingen worden niet gege
ven met betrekking tot personen: 

1) beneden den leeftijd van achttien ja
ren · 

2) ten aanzien van wie de Duitsche 
Krijgsraad dan we! de Bijzondere Rechtbank 
voor strafzaken voor leden der SS en voor 
de leden der politie-organisaties met een bij
zondere taak bevoegd zijn. 

Artikel 29. 

(1) De ter uitvoering van deze verorde
ning noodzakelijke voorschriften warden uit 
gevaardigd door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie, voor zoover 
noodig in overeenstemming met de Secreta
rissen-Generaal van andere Departementen 
van Algemeen Bestuur. 

( 2) Het in lid r bepaalde is niet van 
toepassing ten aanzien van de uitvoering van 
Afdeeling I II , a lsmede van Afdeeling IV, 
voor zoover betreft het optreden van Duit
sche politie-organen. 

Artikel 30. 
Deze verordening treedt in werking op 1 

December 1942 . 
's-Gravenhage, 18 September 1942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Neder/andsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 
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N °. 100. 

z8 September z942. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, houdende aan
vulling der Verordening No. 100/i 941, 
houdende buitengewone maatregelen 
voor de kustverdediging. (Verordenin
genblad, Aflevering 24). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
x940 (R.W.B. I, biz . 778) bepaal ik : 

Artikel 1. 

Aan artikel rn, tweede lid, der Verorde
ning No. 100/1941, houdende buitengewone 
maatregelen voor de kustverdediging, wor
den de woorden ,. , alsmede een essentieel 
bestanddeel van een zoodanige inrichting; 
als essentieel bestanddeel worden in ieder ge
val beschouwd de motor, het omhulsel, de 
aandrij fas en de scheepsschroef" toegevoegd. 

Artikel 2. 

(1) Deze verordening treedt in werking 
op den dag harer afkondiging. 

(2) Ten aanzien van de in artikel I ge
noemde bestanddeelen vangt de in artikel 11, 

eerste lid, der Verordening No. 100/1941 be
doelde termijn tot het indienen van een ver
zoek aan op het in het eerste lid genoemde 
tijdstip. 

's-Gravenhage, 18 September 1942. 
D e Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

cz8 September 1942. VERORD ENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, houdende wijzi
ging van de Wet van 10 April 1869 
(Staatsblad No. 65). (Verordeningen
blad, Aflevering 24). 

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

Artikel 1. 

Artikel 19 van de Wet van 10 April 1869 
(Staatsblad No. 65), tot vaststelling van 
bepalingen betrekkelijk het begraven van 
lijken, de begraafplaatsen en de begrafenis
regten, laatstelijk gewijzigd bij de Gezond
heidswet, treedt buiten werking. 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op 
den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 18 September 1942 . 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

N °. 102. 

z8 Augustus z942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie met betrekking tot dief
stal van vee en diefstal en strooperij van 
boom- en veldvruchten. (Verord.blad 
boom- en veldvruchten. (Verordeningen
blad, Aflevering 24.) 

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

Artikel 1. 

(1) De economische rechter oordeelt in 
eersten aanleg bij uitsluiting over diefstal 
van vee en over diefstal en strooperij van 
boom- en veldvruchten. 

(2) Voor zoover krachtens eenige andere 
bepaling niet een hoogere straf is bedreigd, 
worden deze feiten gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste zes jaren. 

Artikel 2 . 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 18 Augustus 1942. 

D e S.-G. van het D e p. van justitie, 
SCHRIEKE. 

N°. 103. 

8 September z942. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
m enten van Landbouw en Visscherij, 
van Financien, van Justitie en van Bin
nenlandsche Zaken, houdende wijziging 
van het Besluit No. 219/1940, houdende 
regelen met betrekking tot het ver
vreemden van landbouwgronden. ( Ver
ordeningenblad, Aflevering 24.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en van artikel 2 van het Besluit No. 
218/i940 in zake de benoeming van een Ge
machtigde voor de Prij zen, alsmede in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 der Verorde
ning No. 3/i 940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald : 

Artikel 1. 

Het Besluit No. 219/1940, houdende rege
len met betrekking tot het vervreemden van 
landbouwgronden, wordt als volgt gewijzigd: 

I. 
In het opschrift worden de woorden ,.het 

vervreemden" vervangen door de woorden 
,.rechtshandelingen ten aanzien". 

II. 
Artikel I wordt gelezen als volgt: 
,,Dit besluit verstaat onder : 
1) ,,land" : land, waarop eenige vorm 

van bodemcultuur als bedrijf wordt uitgeoe
fend, met de daarbij behoorende gebouwen. 
Onder land worden mede verstaan alle ge
bouwen, welke voor landbouwdoeleinden zijn 
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ingericht en dienen tot uitoefening van het 
landbouwbedrijf; 

2) ,.landgebruiker": dengene, die r~c~t
streeks en zonder tusschenpersoon de le1dmg 
van het bedrijf beeft of zal hebben." 

III. 
(1) Artikel 2, eerste lid, wordt gelezen 

als volgt: 
,.Een overeenkomst, waarbij onder bezwa

renden titel of bij schenking onder de le
venden: 

1) land wordt overgedragen of 
2) een zakelijk recht van erfpacht, op

stal beklemming, vruchtgebruik, gebruik of 
be~oning op land wordt gevestigd of gewij
zigd of waarbij een zoodanig recht wordt 
overgedragen, 
heeft geen rechtskracht zonder voorafgaan
de scbriftelijke verklaring van de Grondka
mer, waaruit blijkt, dat tegen de tegenpresta
tie en de overeengekomen voorwaarden als
mede tegen den verkrijger geen bezwaar be
staat en dat de algemeene en bijzondere 
landbouwbedrijfsbelangen niet worden ge
schaad." 

(2) Artikel 2, derde lid, wordt gelezen 
als volgt: 

,,Ten aanzien van executorialen verkoop 
en anderen verkoop in het openbaar is het 
bepaalde bij artikel 3 van toepassing." 

IV. 
De artikelen 3 en 4 worden vervangen 

door de volgende artikelen 3 tot en met 4e: 

,.Artikel 3. 
(1) Executo,·iale verkoop en andere ver

koop in het openbaar van land en van een 
zakelijk recht, als bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, onder 2, hebben geen rechtskracht zon
der voorafgaande schriftelijke verklaring van 
de Grondkamer, waaruit blijkt , dat tegen de 
veilingsvoorwaarden geen bezwaar bestaat 
en dat de algemeene en bijzondere land
bouwbedrijfsbelangen niet warden geschaad . 

(2) De veilingsvoorwaarden, als bedoeld 
in het vorige lid, dienen in te houden: 

1) den minimum en maximum verkoop
prijs, door de Grondkamer vastgesteld met 
inachtneming van het bepaalde bij artikel 2, 
tweede lid; 

2) de bepaling, dat uitsluitend door land
gebruikers aan de veiling mag warden dee!-
genomen. 

Artikel 4. 
(1) Scheiding van een nalatenschap of 

van een andere onverdeeldheid, waarbij land 
of een zakelijk recht, als bedoeld in artikel 2, 

eerste lid, onder 2, wordt toebedeeld, kan 
slechts bij notarieele akte geschieden. 

( 2) De scheiding heeft geen rechtskracht, 
zoolang de Grondkamer niet een schriftelijke 
verklaring van geen bezwaar heeft afgege
ven. 

Artikel 4a. 
(1) Het verzoek tot afgifte van de ·ver

klaring van geen bezwaar, als bedoeld in ar
tikel 4, wordt door den notaris bij aangetee
k end schrijven ingediend. 

(2) De verklaring wordt afgegeven ten
zij: 

1) aan het land of aan het recht een 
hoogere waarde wordt toegekend dan d_e 
prijs welke overeenkomsbg het bepaalde btJ 
artikel 2, bij vestiging, wijziging of over
dracht had kunnen warden bedongen, of ~e 
overige baten en schulden, w~arop ?e. sch~_1-
ding betrekking heeft, kennehJk oniu1st z1Jn 
gewaardeerd; 

2) het land of het recht wordt gesplitst 
en de algemeene of bijzondere landbouwbe
drijfsbelangen zich tegen deze splitsing ver
zetten; 

3) het land of het recht geheel of _ge
deeltelijk wordt toebedeeld aan een met
landgebruiker en onder de overige deelge
rechtigden zich een of meer landgebruikers 
bevinden, genegen en in staat zelf het land 
te exploiteeren, terwijl een scheiding, waarbij 
het aan hen wordt toebedeeld, zonder nadeel 
voor de overige deelgerechtigden tot stand 
kan komen. 

(3) De verklaring wordt geacht te zijn 
afgegeven, indien de Grondkamer niet bin
nen dertig dagen na verzending van het ver
zoek door den notaris heeft verklaard, dat 
bij haar bezwaar bestaat. 

Artikel 4b. 
(1) Een boedelverdeeling in den zin van 

artikel u67 van het Burgerlijk Wetboek, 
waarbij land of een zakelijk recht, als be
doeld in artikel 2, eerste lid, onder 2, wordt 
toebedeeld, heeft geen rechtskracht, zoolang 
de Grondkamer niet een schriftelijke verkla
ring van geen bezwaar heeft afgegeven. 

(2) H etzelfde geldt ten aanzien van een 
testamentaire beschikking, ingevolge welke 
land of een zakelijk recht, als bedoeld in ar
tikel 2 , eerste lid, onder 2, wordt gesplitst. 

(3) Het verzoek tot afgifte van de ver
klaring van geen bezwaar wordt door een 
notaris bij aangeteekend schrijven ingediend; 
het verzoek kan eveneens na het openvallen 
der nalatenschap geschieden. 

(4) De verklaring wordt afgegeven ten
zij: 

1) bij een boedelverdeeling een der ge
vallen aanwezig is, vermeld in artikel 4a, 
tweede lid , onder 2 of 3; 

2) bij een testamentaire beschikking het 
geval, vermeld in artikel 4a, tweede lid, on
der 2, aanwezig is. 

(s) Artikel 4a, derde lid, is van over
eenkomstige toepassing. 

Artikel 4c. 
In bijzondere gevallen kan de Secretaris

Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij, na overleg met de Grond
kamer, m et den Boerenleider en, voor zoover 
het den prijs betreft, met den Gemachtigde 
voor de Prijzen, ook met afwijking van het 
in de artikelen 2, -~' 4a en 4b bepaalde, in 
plaats van de Grondkamer een verklaring 
van geen bezwaar afgeven. 

Artikel 4d. 
(1) D e overschrijving in de daarvoor be

stemde registers van: 
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1) een akte van overdracht van onroe
rend goed of van vestiging, wijziging of over
dracht van een zakelijk recht, als bedoeld in 
artikel 2, eerste lid , onder 2; 

2) een akte van scheiding van een na
latenschap of van een andere onverdeeld
heid of een boedelverdeeling, als b edoeld in 
artikel u67 van het Burgerlijk Wetboek, 
waarbij onroerend goed of een zakelijk recht, 
als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder 2, 
wordt toebedeeld ; 

3) een testamentaire beschikking, waar
bij onroerend ~oed of een zakelijk recht , als 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder 2, 
wordt gesplitst, of van cen akte, welke aan 
zoodanige rechtshandeling uitvoering geeft, 

wordt geweigerd, tenzij een verklaring, als 
bedoeld in de artikelen 2, 3, 4, 4b of 4c, is 
overgelegd dan we! uit een verklaring van 
de Grondkamer of van het Prijzenbureau 
blijkt, dat t en aanzien van het onroerend 
goed of het recht de bepalingen van dit be
sluit niet van toepassing zijn. In de geval
len, a ls bedoeld onder 2 en 3, wordt de over
schrijving ook clan niet geweigerd, indien uit 
een notarieele verklaring blijkt, dat door de 
Grondkamer niet t ijdig een op de a rtikelen 
4a of 4b gegrond bezwaar is gemaakt. 

( 2) In de openbare registers wordt aan
geteekend, dat de verk laring is overgelegd. 

Artikel 4e. 
( 1) Van afwijzende beslissingen van de 

Grondkamer kan hooger beroep worden in
gesteld bij de Centrale Grondkamer. 

(2) De artikelen 54 en 55 van het P acht
besluit (No. 215/1941) zijn van toepassing." 

V. 
Artikel 5, eerste lid, eerste volzin, wordt 

gelezen als volgt: 
,,Hij die in strijd met het bepaalde in de 

artikelen 2 en 3 land overdraagt of een za
kelijk recht vestigt, wijzigt of overdraagt, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoog
ste een jaar of met geldboete van t en hoog
ste twintig duizend gulden." 

VI. 
Artikel 6 wordt gelezen als volgt: 
,,Bij onteigening ten algemeenen nutte of 

vordering in eigendom van land of van een 
zakelijk recht, a ls bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, onder 2, stelt de Secretaris- G eneraal van 
het D epartement van Landbouw en Vissche
rij , in overeenstemming met den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken en met inachtneming van 
het bepaalde bij de artikelen 2, tweede lid, 
onder 1, en 4c, het bedrag vast, hetwelk bij 
de berekening van de schadeloosstelling ten 
hoogste als prijs van de onteigende of ge
vorderde zaak mag worden in aanmerkin g 
genomen." 

V II. 
Artikel 7 wordt gelezen als volgt: 
,,(1) D e Secretaris- Generaal van het De

partement van Landbouw en Visscherij vaar
digt, voor zoover het den prijs betreft in 
overeenstemming met den Gemachtigde 

voor de P rijzen, de ter uitvoering van dit 
besluit noodige voorschriften en voor de 
Grondkamers bindende algemeene richtlij
nen uit. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie kan bepalen, dat de 
werkzaamheden , waartoe ingevolge dit be
sluit de notarissen bevoegd zijn, geheel of 
gedeeltelijk eveneens door andere, bepaalde
lijk door hem aan te wijzen personen kun
nen worden uitgeoefend." 

Artikel 2. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

derden dag na dien zijner afkondiging. 
(2) Het is niet van toepassing ten aan

zien van rechtshandelingen, welke v66r den 
dag van inwerkingtreding een zekere dag
teekening hadden, alsmede ten aanzien van 
overschrijvingen, welke ter uitvoering van 
dergelijke rechtshandelingen plaats hebbe n. 

's-Gravenhage, 8 September 1942 . 
De S .-G. van het Dep. van Landbouw 

en Visscherij, 
H . M. HIRSCHFELD. 

De wnd S.-G. van het Dep. van Financien , 
H. POSTMA. 

D e S .- G. van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE. 

De S .- G . van het Dep. van B innen
landsche Zaken, 

K. ]. FREDERIKS. 

N °. 104. 

25 September 1942. TWEED E VEROR 
DENING van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijzigin g der Verordening No. 
2/1941 betreffende de uitoefening van 
het recht van abolitie en van gratie. 
(Verordeningenblad, Aflevering 25.) 

Op grond van het D ecreet van den Fi.ihrer 
betreffende de uitoefening van het recht van 
abolitie en van gratie in het bezette N eder
landsche gebied van 20 D ecem ber 1940 
( R.W.B. I , biz. 1644) bepaal ik: 

Artikel r. 
De Verordening No. 2/1941 betreffende de 

uitoefening van het recht van abolitie en 
van gratie, als gcwijzigd b ij V erordening No. 
38/I942, wordt als volgt gewijzigd: 

I. 
Het bepaalde in a rtikel 1, onder 3, wordt 

vervangen door de volgende bepalingen: 
,,3) in al die zaken, waarvan de Neder

landsche rechter kennis neemt, welke n iet 
v allen onder het bepaalde onder 2 en ter 
zake van welke deze rechter een vrijheids
straf of vervangende vrijheidsstraf van meer 
dan zes maanden of een geldboete v an meer 
dan vijftienhonderd gulden heeft opgelegd , 
t en zij ik de procedure tot gratieverleening in 
bepaalde gevallen aan den Secretaris -Gene
raal van het D epartement van J ustit ie over
d raag; 
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4) in al die zaken, waarvan de Neder
landsche rechter kennis neemt, welke niet 
vallen onder het bepaalde onder 2 en 3 en 
welke ik in bepaalde gevallen aanwijs ." 

II. 
Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
,,(r) Ik draa g de uitoefening van het 

recht van aboli tie en van gratie over op den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie, voor zoover ik mij niet in over
eenstemming m et het bepaalde in artikel r 
de beslissing voorbehoud. 

(2) lndien de Secretaris-Generaal e~n 
beslissing genomcn heeft, staan den verzoe
ker geen rechtsmiddelen tegen deze beslis
sing ter beschikking; ik behoud mij evenwel 
het recht voor in bepaalde gevallen beslissin
gen van den Secretaris-Generaal te vernie
tigen of te wijzigen." 

Artike1 2 . 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag barer afkondiging. 

's-Gravenhage, 25 September 1942. 

De R ijkscommissaris voor he t bezette 
Nederlandsche gebied, 

S EYSS-INQUART. 

N °. 105. 

IS September I942 . BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming, van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij betreffende de sloo
p ing of verandering van molens. (Ver
ordeningenblad, Aflevering 25). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3 /r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
H et is verboden een wind- of watermolen, 

welke niet geheel of grootendeels van me
taal is vervaardigd, geheel of gedeeltelijk te 
sloopen, voor het gebruik als wind- of water
molen ongeschikt te maken of in te richten 
voor andere doeleinden, dan waartoe hij nor
m a al is bestemd, zonder schriftelijke ver
gunning van den Secre t aris-Generaal van 
het D epartement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming of in strijd 
met de aan een zoodanige vergunning ver
bonden v oorwaarden. 

Artikel 2 . 

D e vergunning wordt niet verleend dan in 
overeenstemming met de Secretarissen-Ge
neraal van de Depar tementen van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij . 

Artikel 3 . 
Bij overtreding van het verbod of niet 

nakoming van een aan een vergunning ver
bonden voorwaarde doet de Secretaris-Ge-

neraal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en K ultuurbescherming op kos
ten des overtreders wegnemen, beletten, her
stellen of verrichten, hetgeen in strij d met 
het verbod of zoodanige voorwaarde is of 
wordt ondernomen of nagelaten. D e opdracht 
daartoe kan worden verstrekt aan den bur
gemeester der gemeente, waarin de zaak is 
gelegen. 

Artikel 4. 
(1) Hij die handelt in strijd m et het ver

bod of met een aan een vergunning verbon
den voorwaarde, wordt gestraft met hechte
nis van ten hoogste een jaar of met geldboete 
van t en hoogste duizend gulden. 

(2) De rechter kan: 
1) de zaak , ten aanzien waarvan het 

strafbare feit is gepleegd, of de voorwerpen, 
door middel van het strafbare feit verkre
gen, indien de zaak of de voorwerpen aan 
den schuldige toebehooren, verbeurdverkla
ren, ingeval hierdoor geen schade aan derden 
wordt toegebracht; de zaak of de voorwer
p en komen dan ter beschikking van den Se
cretaris-Generaal van het D epartem ent van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming ; 

2) bepalen, dat de schuldige het t wee
voud van de aan de zaak toegebrachte scha
de, door den rechter te waardeeren, stort in 
's Rijks schatkist; het derde en vierde lid 
van artikel 36 van het Wet boek v an Straf
recht zijn van overeenkomstige toepassing. 

(3) Het bij het eerste lid strafbaar ge
stelde feit is een overtreding. 

(4) Bij de toepassing van artikel 74 van 
het Wetboek van Strafrecht kan een maat
regel, als bedoeld in het t weede lid, mede 
als voorwaarde worden gesteld. 

Artikel 5. 
Indien het Rtrafbare feit wordt begaan 

door of van wege een rechtspersoon, wordt de 
strafv ervolging ingesteld en de straf u itge
sproken tegen hem, die tot het feit opdracht 
gaf of die de feitelijke leiding had bij het 
verboden handelen of nalaten. 

Artikel 6. 
(r) Met het opsporen v an de bij dit b e

sluit strafbaar gestelde feiten zijn, behalve 
de ambtenaren, bedoeld in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvorderin g, belast de 
ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie 
a lsmede zij , die daartoe door den S ecretaris
Generaal van het Departement van Opvoe
ding, Wetenschap en Kultuurbescherming 
zijn aangewezen. 

(2) Zij hebben te alien tijde vrijen toe
gang tot alle plaatsen, voor zoover zij betre
ding daarvan voor een goede vervulling v an 
hun taak redelijkerwijze noodig oordeelen. 
Zoo noodig verschaffen zij zich den toegang 
met behulp van den sterken arm. 

(3) In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of den bur
gemeester der gemeente, waarin de woning 
is gelegen, dan we! voorzien van een alge
m eenen of bijzonderen schriftelijken last van 
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den procureur-generaal bij het gerechtshof 
of van den officier van justitie, of van een 
bijzonderen schriftelijken last van den com
missaris van politie of in gemeenten, waar 
geen commissaris is, van den burgemeester. 

(4) Van dit binnentreden wordt binnen 
tweemaal vier en twintig uren proces-verbaal 
opgemaakt. Daarin wordt mede van het tijd
stip van het binnentreden en van het daar
mede beoogde doel melding gemaakt. De 
vorenbedoelde ambtenaren en personen zijn 
bevoegd zich van bepaalde door hen aan te 
wijzen personen te doen vergezellen . In dat 
geval wordt hiervan in het proces-verbaal 
melding gemaakt. 

Artikel 7. 
Dit besluit is niet van toepassing ten aan

zien van maatregelen, welke worden getrof
fen op grond van een verordening, gemaakt 
ingevolge artikel 7 of 8 van het Organisatie
besluit Voedselvoorziening 1941 (Besluit No. 
69/1941, als gewijzigd bij Besluit No. 76/ 
1942). 

Artikel 8. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 15 September 1942. 

De S.-G. van het Dep. van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming, 

J. VAN DAM. 

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

H. M. HIRSCH~'ELD. 

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

H. M. HIRSCHFELD. 

23 September 'r942. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien, van den Secretaris
Generaal voor Bijzondere Economische 
Zaken en van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Justitie be
treffende de aangifte en inlevering van 
waardepapieren. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
2.3/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien is bevoegd aan 
personen de verplichting op te leggen, aan
deelen en andere waardepapieren, welke geen 
vaste rente dragen, binnen een door hem te 
bepalen termijn bij een door htm aan te 
wijzen instantie aan te geven, voor zoover 
zij deze waardepapieren na 31 December 
1941 hebben verworven. Hij is bevoegd aan 
een persoon, die cen waardepapier ingevolge 
den vorigen volzin heeft aangegeven, de ver
plichting op te leggen van de vervreemding 
van dit waardepapier binnen een door hem 
te bepalen termijn bij een door hem aan te 

wijzen instantie aangifte te doen . 
(2) De Secretaris-Generaal is bevoegd 

aan den eigenaar van een ingevolge het vo
rige lid aangegeven waardepapier de ver
plichting op te leggen of te doen opleggen, 
dit waardepapier op door hem vast te stellen 
voorwaarden te vervreemden en de uit die 
vervreemding voortvloeiende opbrengst op 
een door hem te bepalen wijze te beleggen. 

Artikel 2. 

De Secretaris-Generaal voor Bijzondere 
Economische Zaken is bevoegd aan crediet
instellingen in rlen zin van artikel 1 , onder 2, 

van het Besluit No. 225/r941 betreffende het 
bank- en credietwezen de verplichting op te 
leggen, de door haar na 31 December 1941 
aan anderen dan credietinstellingen afgege
ven waardepapieren in den zin van artikel 1, 

eerste lid, binnen een door hem te bepalen 
termijn bij een door hem aan te wijzen in
stantie aan te geven. Hij is bevoegd van de 
credietinstellingen alle inlichtingen te ver
langen, welke hij in verband met de uitvoe
ring van en de controle op de aangifte inge
volge artikel 1 noodzakelij k acht. 

Artikel 3. 
(1) Hij die opzettelijk in strijd handelt 

met een hem op grond van de artikelen r of 
2 opgelegde verplichting, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren 
en met geldboete tot een onbeperkt bedrag 
of met een van deze straffen. De geldboete 
bedraagt ten minste anderhalf maal, in ge
val van poging ten minste d·e helft van de 
waarde, welke het waardepapier, waarop het 
strafbare feit betrekking heeft, ten tijde van 
het begaan van het strafbare feit heeft ge
had. 

(2) Hij die door schuld in strijd handelt 
met een hem op grond van de artikelen r of 

· 2 opgelegde verplichting, wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste honderdduizend 
gulden. 

(3) Indien een bij het eerste of tweede 
lid strafbaar gesteld feit wordt begaan door 
of vanwege cen rechtspersoon, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen hem, die tot het feit opdracht 
heeft gegeven of bij het verboden handelen 
of het nalaten de feitelijke leiding heeft ge
had. 

(4) De bij het eerste en tweede lid straf
baar gestelde feiten zijn misdrijven. 

Artikel 4. 
(1) Over alle strafbare feiten, waartegen 

in dit besluit straf is bedreigd, oordeelt in 
eersten aanleg bij uitsluiting de economische 
rechter overeenkomstig de bepalingen van 
het B esluit No. 71/1941 met betrekking tot 
de berechting van strafzaken, rakende het 
economische !even, zooals gewij zigd bij het 
Besluit No. 92/1942 . 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie is bevoegd te bepa
len, dat de berechting geschiedt door den 
economischen rechter bij een bepaalde ar
rondissements-rechtbank. 
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Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den <lag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 23 September 1942. 

De wnd S.-G. van het Dep. van Financien', 
M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

De S.-G. voor Bijz. Econ. Zaken, 
M. M . ROST VAN TONNINGEN. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE. 

7 October 1942. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende de ver
plichting tot aangifte van, het verbod 
tot het beschikken over en de bevoegd
heid tot verbeurdverklaring van ijzer
en staalmateriaal (Verordening Herdis
tributie IJzer en Staal). (Verordenin
genb/ad, Aflevering 26.) 

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

Artikel 1. 

Deze verardening verstaat onder ijzer- en 
staalmateriaal het materiaal van ijzer en 
staal, dat in de in Bijlage I van deze veror
dening opgenomen materiaallijst isopgesomd. 

Artikel 2. 

(1) Hij die op den <lag van het in wer
king treden van deze verordening eigenaar of 
houder is van ijzer- en staalmateriaal, dient 
<lit uiterlijk tot en met 25 October 1942 bij 
het Rijksbureau voor IJ zer en Staal, Lange 
Houtstraat 11 te 's -Gravenhage, aan te gev en. 

(2) De aangifte dient te bevatten in 
drievoud een nauwkeurige indeeling in soor
ten, onder vermelding van de hoeveelheden, 
de gewichten en de plaats van opslag. 

(3 ) Het ijzer- en staalmateriaal, hetwelk 
tot en met 31 December 1942 noodzakelijk 
moet warden gebruikt voor de uitvoering van 
opdrachten en waarvoor Duitsche controle
nummers ( Eisenscheine) of Nederlandsche 
toewijzingen of b ewijzen van overdracht aan
wezig zijn, dient bij de aangifte afzonderlijk 
te warden opgesomd. 

(4) Tot het doen van aangifte overeen
komstig dit artikel is niet gehouden hij, die 
eigenaar of houder is van minder dan tien 
ton ijzer- en staalmateriaal. 

Artikel 3 . 
(1) Zander vergunning van den Rijks

commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied (Commissaris-Generaal voor Finan
cien en Economische Zaken) of van een door 
hem gemachtigde instantie is elk beschikken 
over ijzer- en staalmateriaal, dat ingevolge 
artikel 2 dient te worden aangegeven, ver
boden. Dit geldt mede ten aanzien van be
schikkingen, waartoe iemand is verplicht op 
grand van een v66r het in werking treden 
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van deze verardening aangegane rechtshan
deling. 

(2) Rechtshandelingen, welke in strijd 
met het verbod van het vorige lid worden 
aangegaan, zijn nietig. Met rechtshandeling 
warden gelijkgesteld beschikkingen, welke 
plaats vinden bij executie of bij het leggen 
van een beslag. 

(3) De voorschriften der beide vorige 
leden zijn niet van _toepassing ten aanzien 
van: 

1) het ijzer- en staalmateriaal, dat be
stemd is voor Duitsche opdrachten, waar
voor de ,,Zentralauftragstelle" een schrifte
lijke vergunning hceft afgegeven; 

2) het ijzer- en staalmateriaal, als be
doeld in artikel 2, derde lid; 

3) veertig ten honderd van de niet onder 
1 of 2 vallende voorraden aan ijzer- en staal
materiaal, welke bij handelaren zijn opge
slagen. 

Artikel 4. 
(1) De R ijkscommissaris voor het be

zet te Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor F inancien en Economische 
Zaken) kan ijzer- en staalmateriaal, dat en
der het beschikkingsverbodvan artikel 2 valt, 
ten behoeve van den Nederlandschen Staat 
bij een tot den eigenaar of houder gerichte 
beschikking verbeurd verklaren. 

(2) De eigenaar of houder van ijzer- en 
staalmateriaal, ten aanzien waarvan een be
schikking, als bedoeld in het vorige lid, is 
genomen, dient het ijzer- en staalmateriaal 
aan de in de beschikking genoemde instantie 
en op den daarin bepaalden tijd af te leveren. 

(3) De aflevering van het verbeurd ver
klaarde ijzer- en staalmateriaal aan de in de 
beschikking aangewezen instantievindt plaats 
zonder Duitsche controlenummers ( Eisen
scheine) en zonder Nederlandsche toewij
zingen of bewijzen van overdracht. 

(4) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Handel, Nijverheid enScheep
vaart vaardigt, met inachtneming van artikel 
2 van het Besluit Nr. 218/1940 in zake de be
noeming van een Gemachtigde voor de Prij
zen, voorschriften er over uit, welke ver
goeding aan den eigenaar of houder van het 
verbeurd verklaarde ijzer- en staalmateriaal 
dient te worden uitgekeerd. 

Artikel 5. 
(1) Hij die opzettelijk of door schuld in 

strijd handelt met de vqorschriften der ar
tikelen 2, 3, eerste lid, of 4, tweede lid, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vijf jaren en met geldboete tot een onbeperkt 
bedrag of met een dezer straffen. 

(2) Naast de straf kan het ijzer- en staal
materiaal, waarap de strafbare handeling be
trekking heeft, warden verbeurd verklaard. 

(3) De strafvervolging vindt slechts 
plaats op klachte van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied 
(Commissa ris-Generaal voor Financien en 
Economische Zaken). 

(4) De bij het eerste lid strafbaar gestelde 
handelingen zijn strafbare feiten in den zin 
van artikel 2, tweede lid , der Verardening 
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N o. 52/r940 betreffende de Duitsche rechter
lijke macht voor strafzaken, zooals deze luidt 
ingevolge de B ekendmaking No. 72/1942. 

Artikel 6. 
(1) Deze verordenin g treedt in werking 

op den <lag harer afkondiging. 
(2) Zij wordt aangehaald als .,Verorde

ning H erdistributie IJzer en S taal". 
's-Gravenhage, 7 October 1942. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

S EYSS-l NQUART. 

BIJLAGE I. 

LIJST VAN MA TERIALEN, WELKE 
ONDER VERORDENING No. 107/1942 

VALLEN. 

Uittreksel uit de lijst : .,Indeelin g van d e 
onder het begrip ijzer en staal vallende dis
tributiegoederen" , dd. 1 September 1941 van 

het Rijksbureau voor IJzer en Staal. 

HOOFD 4. STAALBLOKKEN. 
100. Gegoten stalen blokken voor de walserij. 
200. Voorgewalste producten (knuppels, pla
tinen e.d.). 
300. Gegoten stalen sm eedblokken. 

HOOFD 5. WALSERIJPRODUCTEN, 
STALEN BUIZEN EN DRAAD. 

Hoofdgroep r: 

100. Platen en strippen (breedte grooter dan 
150 mm) met een dikte van 3 mm en dikker; 
onbewerkt; incl. geruite p laat, nopjesplaat 
e.d. 

IIO. Handelskwaliteit zonder keur (St. oo) 
en zonder deklaag. 
120. M et keur en/of m et een gegarandeerde 
trekvastheid (weinig of niet gelegeerd) . 

121 . K etelmateriaal met keur. 
122. Scheepsbouwmateriaal met keur. 
123. Overige materialen met een gega
randeerde t rekvastheid van 50 kg/mm2. 
of minder. 
12 4. Overige materialen met een gega
randeerde trekvastheid van m eer dan 
50 kg/mm2. 

130. Andere kwaliteiten of met speciale 
oppervlakte, zonder deklaag, uitgezonderd 
gelegeerde staalsoorten. 

131. Blank materiaal. 
140. Overige soorten n .a.g. (ook verlood, 
gegalvaniseerd, enz.) , uitgezonderd gele
geerde staalsoorten. 

Hoofdgroep 2 : 

200. Platen m et een dikte kleiner dan 3 mm; 
onbewerkt; exclusie f blik in blad- en band
vorm. 

210. Handelskwaliteit zonder keur; zonder 
deklaag en zonder speciale oppervlakte-be
handeling. 
220. Diepstampkwaliteit zonder deklaag. 
230. Andere kwaliteiten,zonder deklaag en 
zonder speciale oppervlakte-behandeling, 
uitgezonderd gelegeerde s taalsoorten. 

231. Dynamo- en transformatorplaat. 

240. Platen met speciale oppervlakte-be
handeling. 

241. Blanke plaat. 
242. Gepolijste plaat. 

250. Plaat met deklaag, een - of tweezijdig. 
251. Gegalvaniseerde plaat; vlak, ge
golfd en nokstukken. 
252. Vertinde plaat, exclusief blik in 
blad- en bandvorm. 

260. Overige soorten n.a.g., uitgezonderd 
gelegeerde staalsoorten. 

H oofdgroep 3: 
300. Staf-, beton- en bandijzer. 

3m. Stafijzer (rnnd, halfrond, ho! half
rond, vierkant, zeskant, achtkant, plat tot 
150 mm breed en ten minste 5 mm dik, 
plat m et ronde kanten, hekijzer, rooster
ijzer, paalbandijzer, merkelijzer, spiraal
ijzer, traptreeijzer e.d.) met een maximum 
afmeting resp. diam. v an 150 mm. 

311. Handelskwaliteit. 
312. Scheepsbouwkwaliteit met keur. 
313. Veerenstaal. 
316. Blank, inclusief automatenstaal, 
oak blanke getrokken assen. 
318. Overige kwaliteiten n.a .g., uitge
zonderd gelegeerde staalsoorten. 

320. Stafijzer rr.et een doorsnede, waarvan 
ten minste een afmeting boven 150 mm ; 
alle kwaliteiten, uitgezonderd gelegeerde 
staalsoorten. 
330. Betonijzer. 

331. Normale handelskwaliteit en vorm. 
332. Andere kwaliteiten en/of vormen, 
ook getordeerd kruisijzer (Drillwulst
eisen), uitgezonderd gelegeerde staal
soorten. 

340. Bandijzer. 
3 4 1. Warmgewalst, zg. zwart bandijzer 
(met inbegrip van platijzer op staaf tot 
5 mm dikte), zonder deklaag. 

342 . Koudgewalst (met inbegrip van plat
ijzer op staaf tot 5 mm dikte), zonder dek
laag. 
343. Bandijzer met deklaag; gegalvani
seerd, gelakt e.d. (excl. vertind). 

Hoofdgroep 4: 
400. Hoek-, T-, Z-ijzer en bijzondere pro
fielen. 

410. Hoekijzer ( gelijkzijdig en ongelijkzij
dig) , T - en Z-ijzer . 

411. Handelskwaliteit zonder keur. 
412 . Scheepsbouwkwaliteit met keur. 
413. Overige kwaliteiten, incl. blank , 
uitgezonderd gelegeerde staalsoorten. 

420. S peciale scheepsbouwprofilen (bulb
hoek-, platbulb-, luik- en railingijzer e.d. ) . 

421. H andelskwaliteit zonder keur. 
422. Scheepsbouwkwaliteit met keur. 
423 . Overige kwaliteiten, incl . b lank, 
uitgezonderd gelegeerde staalsoorten. 

430. D eur-, raam- en kozijnprofielen. 
431. Blank. 
432. Overige kwaliteiten, uitgezonderd 
gelegeerde staalsoorten. 

440. Overige bijzondere profielen; a lle 
kwaliteiten, uitgezonderd gelegeerde staal
soorten . 



1942 189 

Hoofdgroep :, . 
500. Balk- (I-))ijzer en kanaal (U-)ijzer. 

510. Balkijzer (I-), normaalprofiel. 
5n. Met een lijfhoogte tot en met 200 
mm. 
512. Met een lijfhoogte grooter dan 200 
mm. 

520- Breedflensbalken (profielen DIN, 
DIR, DIL, DIE e.d.). 

521. Met een lijfhoogte tot en met 400 
. mm. 

522 . Met een lijfhoogte grooter dan 400 
mm. 

530. Kanaalijzer (U-), normaalprofiel. 
531. Met een lijfhoogte tot en met 200 
mm. 
532. Met een lijfhoogte grooter dan 200 
mm. 

540. Overige I - en U-balken n.a.g. 

Hoofdgroep 6: 
600. Spoorwegbovenbouwmateriaal. 

610. Materiaa l voor normaalspoor. 
6u. Rails. 
612. IJzeren dwarsliggers. 
613. Lasch-, onderleg- en klemplaten. 

620. Materiaal voor trambanen. 
621. Rails, inclusief groefrails. 
622 . IJzeren dwarsliggers. 
623. Verbindingsstangen, laschplaten e.d. 

630. Materiaal voor smalspoorbanen. 
631. Rails. 
632 .. IJzeren dwarsliggers. 
633. Laschplaten e .d . 

640. Kraanrails. 

Hoofdgroep 7: 
700. Stalen buizen (dus geen gegoten ijzeren 
buizen). 

710. Gas-, water- en stoompijpen, zwart, 
gegalvaniseerd en rood volgens de nor
maalbladen N 236- N 237, resp. volgens 
British Standard, ook in de voorkomende, 
maar niet genormaliseerde afmetingen. 

7u. Gelaschte zwarte pijp. 
712. Naadlooze zwarte pijp. 
713. Gelaschte gegalvaniseerde pijp. 
714. Naadlooze gegalvaniseerde pijp. 
715. Gelaschte stoompijp. 
716- Naadlooze stoompijp. 

720. Vlampijpen, steunpijpen en dikwan
dige pijpen, naadloos met gladde onbe
werkte einden, exclusief koudgetrokken 
precisiepijpen. 

72 I. Vlampijpen. 
722. Steunpijpen en dikwandige pijpen. 

730. Gelaschte (autogeen-, electrisch- , met 
watergas-) en geklonken buizen, met uit
zondering van rijwielpijpen en meubelbui
zen. 
740. Stalen mof- en flensbuizen voor alle 
soorten verbindingen (geen gegoten bui
zen). 

741 . Mofbuizen. 
742. Flenspijpen. 

750. Naadlooze en gelaschte koudgetrok
·ken precisiepijpen, profielpijpen, vliegtuig
buizen, rijwielbuizen, buizen voor stalen 
meubelen. 

751. Naadlooze precisiepijpen enz. 
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752. Gelaschte precisiepijpen enz. 
760- Isolatiepijp, d.w.z. schroef- en schuif
buis voor electrische installaties. 
780. Overige buizen n.a.g., uitgezonderd 
buizen uit gelegeerde staalsoorten. 

Hoofdgroep 8: 
Boo. Draad. 

810. Walsdraad, al of niet gebeitst, ge
zuurd e.d. 
820. Getrokken ijzerdraad in ringen . 

821. Blank getrokken ijzerdraad, a l of 
niet verkoperd. 
822. Gegloeid ijzerdraad. 
823 . Gegalvaniseerd ijzerdraad. 

830. Getrokken staaldraad met hooge vast
heid, b .v. voor het vervaardigen van vee
ren, staalkabels e.d. 

H oofdgroep 9: 
goo. Overige walserijproducten. 

910. Damwandijzer. 

7 October 1942. VERORDENING van den 
Rijkscomniissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende verplich
ting tot het verstrekken van inlichtingen 
op economisch gebied. (Verordeningen
blad, Aflevering 26.) 

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

Artikel 1. 
Een ieder is gehouden aan den Rijkscom

missaris voor het bezette N ederlandsche ge
bied of aan de door hem aangewezen instan
tie inlichtingen te verstrekken aangaande: 

1) de benoodigde of aanwezige werk
krachten; 

2) de benoodigde grondstoffen, materia
len, producten, machines of apparaten, de 
voorraden aan dezelve, alsmede het doe!, 
waarvoor zij worden gebruikt; 

3) de benoodigde steenkool of energie 
dan we! de productie daarvan; 

4) de benoodigde, de werkelijk verrichte 
of de mogelijkerwijze te verrichten economi
sche prestaties; 

5) de urgentie van de onder 1 tot en 
met 4 genoemde behoefte, 
in zooverre zoodanige inlichtingen door de 
bovengenoemde instanties voor het ontwer
pen en voor de uitvoering van maatregelen 
op economisch gebied noodzakelijk worden 
geacht. Artikel 2. 

(1) Hij die opzettelijk of door schuld de 
in artikel 1 bedoelde inlichtingen niet, niet 
tijdig of niet volledig, dan wel bij zijn in
lichtingen onjuiste opgaven verstrekt, wordt 
gestraft met tuchthuisstraf, met gevangenis
straf van ten hoogste vijf jaren of m et geld
boete tot een onbeperkt bedrag. 

(2) In ernstige gevallen kunnen vrij
heidsstraffen en geldboeten naast elkaar 
worden opgelegd. 
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Op grond van § I der Verordening No. 
23/ I940 e n in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/i940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Artikel 4 van het Beluit No. I59/ I941 be 
treffende tijdelijke verhooging van bepaalde 
sociale verzekeringsrenten met een bijzon
deren toeslag wordt artikel 4, eerste lid; aan 
dat lid wordt als tweede lid toegevoegd: 

,,(2) Het eerste lid is van overeenkom
stige toepassing ten aanzien van pensioenen, 
renten of uitkeeringen, toegekend krachtens 
een bijzondere pensioen regeling, ook al is in 
die regeling het t egendeel bepaald." 

Artikel 2 . 

Dit b esluit t reedt in we rking op den dag 
zijner afkondigin g met terugwerkende kracht 
tot I Juli I94I. 

's-Gravenhage, 21 Augustus 1942. 
Wnd. S.-G. v. h . Dep. v. S. Z., VERWEY. 
Wnd. S.-G. v . h . Dep. v. F., 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

N°. 111. 

31 Augustus 1942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken tot wijziging van het 
Zieke nfondsenbeslui t. (Verordeningen
blad, Aflevering 26.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/ I940 en in ove reenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1 940 van d en 
Rijkscom missaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel I. 

Artikel I3, eerste lid, van het Ziekenfond
senbesluit (No. I60/194I) wordt gelezen als 
volgt: 

,,I) De Secretaris-Gene raal van het De
partement van S ociale Zaken is bevoegd een 
gemachtigde m et het toezicht op de zieken
fondsen te belasten. Deze heeft den titel van 
,,Commissaris, belast met het toezicht op de 

•ziekenfondsen". De vorengenoemde Secre-
taris-Generaal regelt zijn bezoldiging. De 
Commissaris wordt bij de uitoefeningvan zijn 
taak bijgestaan door een raad van bijstand." 

A rtikel 2. 

Artikel 14 van het Z iekenfondsenbesluit 
wordt Artikel 14, eerste lid; daaraan word t 
toegevoegd een tweede lid, luidende: 

,,2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken wijst een der 
leden van den raad van bijstand aan als 
plaatsvervanger van den Comtrnissaris." 

Artikel 3. 

Artikel 15, derde lid, van het Ziekenfond
senbesluit vervalt. De leden 4 en 5 worden 
genummerd 3 en 4. 

Artikel 4. 
Di t besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 31 Augustus 1942 . 

Wnd. S.- G. v . h . Dep. v. S. Z ., VERWEY. 

N °. 112. 

21 Augustus 1942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken tot aa_nvulling van 
het Zieke nfondsenbesluit. (Verordenin
genblad, Aflevering 26.) 

Op grond van § I der Verordening No. 
23/r940 e n in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche geb :ed wordt, t er a a nvulling van 
het Ziekenfondsenbesluit (No. 160/1941), be
paald: 

Artikel 1. 

D e bepalingen van het Ziekenfondsenbe
sluit (No. 160/ I941) e n d e ingev olge dit be
sluit vastgestelde of nag vast te stellen uit 
voeringsvoorschriften blijven buiten toepas
sing ten aanzien van de arbeiders, werkzaam 
bij de Organisation Todt of bij ondememin
gen, aangesloten bij die Organisation, ten 
aanzien van wie de voorwaarden van be
doeld besluit vervuld zijn. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner a fkondiging m et terugwerkende kracht 
tot IS April 1942. 

's-Gravenhage , 21 Augustus I 942 . 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z ., VERWEY. 

N°, 113. 

s September 1942. BESLUIT van de n Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Socia le Zaken betreffende uitkee
ringen bij bev alling aan niet verplicht 
verzekerde arbeiders en arbeidsters in 
den zin der Ziektewet. ( Verordeningen
blad, Afleve ring 26 .) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/I940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 

(I) Vrouwelijke arbeiders in den zin der 
Ziektewet, die in verband met het bepaalde 
bij de artikelen 24 en 25 dier wet of met het 
bepaalde bij de a rtikelen rn en Ib van het 
Koninklijk Besluit van 28 Januari 193 I, 
Staatsblad No. 24, niet verplicht verzekerd 
zijn, hebben bij bevalling tegenover haar 
werkgever dezelfde aanspraak op de uitkee
ring overeenkomstig het zevende lid van ar
tikel 37 der Ziektewet als verplicht verze
kerden. In de plaats van de aldaar gestelde 
voorwaarde van ten minste 156 werkdagen 
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Prljsopdrljvlng·swet. 
42 Beschikking van de Secretarissen-Gene

raal van de Departementen van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij, houdende buitenwer
kingstelling van de Transportkostenbe
schikking. (Aflevering 9) 13 April. 
Mllltalre Zaken. 

43 Zevende Uitvoeringsbesluitvan den Com
missaris voor de Belangen van de voor
malige Nederlandsche Weermacht nopens 
maatregelen ten aanzien van de bezoldi
ging en verzorging van militair en burger
lijk personeel der voormalige Nederland
sche Zee- en Landmacht. (Aflevering 9). 

9 Maart. 
Vijandelljk vermog·en. 

44 Tweede Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende aanvulling der Verorde
ning No. 26/1940 betreffende de behande
ling van vijandelijk vermogen (Aflevering 
xo). 24 April. 
Strafrecht. 

45 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied 
houdende de aanvulling der Verordening 
nr. 135/1941 b etreffende den dienst van 
Nederlanders bij de Duitsche Weermacht, 
de ,,Waffen-SS" of het Vrijwilligerslegioen 
Nederland. (Aflevering ro). 24 April. 
])istrlbutlewet. 

46 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het D epartem ent van Landbouw en 
Visscherij ingevolge deDistributiewet 1939 
(distributie van suikerwerkartikelen e. d.). 
(Aflevering ro) . 21 April. 

Arbeldsfront. 
47 Decreet van den Rijkscommissaris voor 

het bezette N ederlandsche gebied betref
fende de oprichting van het Nederlandsche 
Arbeidsfront (N. A. F .). (Aflevering u). 

30 April. 
Dlenstbetrekklngen en verrlchtln gen. 

48 T weede Verordening van den Rijkscom
missaris voor het b ezette N ederlandsche 
gebied, houdende wijziging en aanvulling 
der Verordening No. 42/1941 betreffende 
de verplichting tot het verrichten van 
diensten en betreffende de beperking ten 
aanzien van het veranderen van betrek
king. (Aflevering 12) . 1 Mei. 
Vervreemdlng·sbesl. nlet-Jandb.gronllen. 

49· Besluit van den Secretaris-Generaal v E}n 
de Departem enten van Binnenlandsche 
Zaken, v an Handel , Nijverheid en Scheep
vaart, van Financien en van Justitie en 
van den Secretaris-Generaal voor Bij
zondere Economische Zaken betreffende 
de prijzen bij het vervreemden van onroe
rende zaken (Vervreemdingsbesluit niet
landbouwgronden 1942). (Aflevering 12). 

22 April. 

Onllernemlngsbelastln g·. 
50 Besluitvan de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Binnenlandsche 
Zaken en van Financien betreffende het 
heffen van een ondernemingsbelasting t en 
behoeve van de gemeenten (Besluit op de 
Ondernemingsbelasting 1942). (Aflevering 
12) . 28 April. 
Vennootschaps belastlng·. 

51 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien betreffen
de de vennootschapsbelasting (Besluit op 
d eVennootschapsbelasting 1942). (Afleve
ring 12). 30 April. 
Vermog·ensbelasting. 

52 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien betreffen
de een vermogensbelasting (Besluit op de 
Vermogensbelasting 1942). (Aflevering 
12). 30 April. 
Scheepvaart. 

53 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat tot ver
hooging van de vervoerscapaciteit van de 
in Nederland thuisbehoorende binnenvloot 
met betrekking tot de internationale 
scheepvaart. (Aflevering 12). 28 April. 
Collectleve arbelllsovereenkomsten. 

54 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het D epartementvan Sociale Zaken betref
fende het van kracht blijven van collec
tieve arbeidsovereenkomsten. (Aflevering 
12). 29 April. 
Strafrecht. 

SS Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende maatregelen tot bescherming van 
de openbare orde en van de veiligheid van 
het openbare !even. (Aflevering 13 ). 

21 Mei. 
Rechtswezen. 

56 Tweede Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende wijziging en aanvulling 
der Verordening No. 52/1940 betreffende 
de Duitsche rechterlijke macht voor straf
zaken. (Aflevering 13) . 21 Mei. 
Hulp))olltle. 

57 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de instelling van een vrijwillige 
hulppolitie. (Aflevering 13 ). 21 Mei. 
Jootlsch vermogen. 

58 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied b e
treffende de behandeling van joodsche ver
mogenswaarden. (Aflevering 13) . 21 Mei. 
Devlezen verkeer. 

59 Tweede Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende wijziging der Verorde

. ning No. 37/1940 betreffende maatregelen 



op het gebied van de bescherming van de
viezen, belasting en douanerechten. (Af
levering 13). 21 Mei. 

Goederenverkeer. 
60 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende aanvulling der Verordening No. 
162/1941 betreffende de prijsvorming met 
betrekking tot het goederenverkeer met> 
het Duitsche Rijk. (Aflevering 13). 

21 Mei. 
Pl"ijsvormlng. 

60 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nedcrlandsche gebied, 
houdende aanvulling der Verordening No. 
x62/x941 betreffende de prijsvormin g met 
betrekking tot het goederenverkeer met 
het Duitsche Rijk. (Aflevering 13). 

21 Mei. 
Zlekenfoudseubes lul t. 

61 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van het Besluit N o. 291 / 
1941 (Tweede Uitvoeringsbesluit ingevol
ge het Ziekenfondsenbesluit) . (Afleverin g 
13). 27 Ap ril. 

Mllltalre Zakeu. 
62 Achtste Uitvoeringsbesluit van den Com

missaris voor de belangen van de voorma
lige Nederlandsche W eermacht nopens 
maatregelen ten aanzien van de b ezoldi
ging en verzorging van militair en burger
lijk p ersoneel der voormalige Nederland
sche Zee- en Landmacht. (Aflevering r3 ) . 

27 Maart. 
Ovenlrachtsbeslult. 

63 Besluit van d e Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Financien betreffende de overdracht der 
gezamenlijke bezittingen, belangen en ver
plichtingen van een naamlooze vennoot
schap in verband met het Liquidatiebe
sluit 1941 (Aflevering 14). 9 J uni. 

Overgangsbesl. corn m. ve1mootschappen. 
64 B esluit van de S ecretarrissen-Generaal 

van de Departementen van Justitie en van 
Handel , Nijverheid en Scheepvaart betref
fende de in verband met het Liquidatiebe
sluit 1941 ter vervanging van naamlooze 
vennootschappen nieuw opgerichte com
manditaire vennootschappen (Overgangs
besluit commanditaire vennootschappen) . 
(Aflevering 14). 9 Juni . 

Rijks belastlng·en. 
65 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien, van 
Binnenlandsche Zaken en van Justitie en 
van den Secretaris- Generaal voor B ijzon
dere E conomische Zaken tot wijziging en 
aanvulling van enkele belastingb esluiten 
en van de Wet van 29 April 1925 (Staats
blad No. 171) tot bevordering van de rich
tige heffing der directe belastingen. (Af
levering 14) . 27 M ei. 
lllllltalre Zaken. 

66 Negende Uitvoeringsbesluit van den 
Commissaris voor de belangen van devoor
malige Nederlandsche W eermacht nopens 

maatregelen ten aanzien van de bezoldi
ging en verzorging van militair en burger
lijk personeel der voormalige Nederland
sche Zee- en Landmacht. (Aflevering 14). 

30 Mei . 
Hul)l))Olltle. 

67 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging der Verordening No. 
57/1 942 betreffende de instelling van een 
vrijwillige hulppolitie . (Aflevering 15). 

19 Juni. 
Ondcnvijs. (Lager) 

68 Beschikking van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging en aanvulling der Be
schikking No. 5/ 1942 bctreffende bet ont
slag van leerkrachten en inspecteurs van 
het onderwijs. (Aflevering 15). 19 Juni. 
Onderwijs. ( [lcldelbaar) 

68 Beschikking van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging en aanvulling der Be
schikking No. 5i 1942 betreffende het ont
slag v an leerkrachten en inspecteurs van 
het onderwijs. (Aflevering 15). 19 Juni. 

Loon belastln g. 
69 Tweede B esluit van den Secretaris-Gene

raal van het D epartement van Financien, 
houdende wijziging en aanvulling van het 
Besluit op de Loonbelasting 1940. (Afle
vering 15). 13 Juni. 
Ucchtswezen. 

70 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de erkennig en t enuitvoerlegging 
van Duitsche beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken. (Aflevering 16). 6 Juli. 

71 Derde Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende wijziging en aanvulling 
der Verordening No. 52 /1940 betreffende 
de Duitsche rechterlijke macht voor straf
zaken. (Aflevering 16). 6 Juli. 

72 B ekendmaking van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende den thans geldenden tekst der 
Verordening No. 52 /1 940 betreffende de 
Duitsche rechterlijke macht voor straf
zaken. (Aflevering 16) . 6 Juli. 
Provlnclegrenzen. 

73 Negende Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende bijzondere administra
tiefrechtelijk e maatregelen. (Aflevering 
16) . 1 Juli. 
Handelsr.eglsterwet. 

74 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie en van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, hou
dende wijziging en aanvulling der Han
delsregisterwet (Staatsblad 1918, No. 493) . 
(Aflevering 16) . 17 Juni. 
, trafrecht. 

75 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied tot 
afweer van handelingen, gericht tegen de 
bezettende macht. (Aflevering 17). 

13 Juli. 



Voedselv,oorzlenln g. 
-76 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, houdende wijziging en aanvulling 
van het Organisatiebesluit Voedselvoor
ziening 1941. (Aflevering 17). 7 Juli . 
Zlekenfondsenbesluit. 

-77 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van het Besluit No. 2 1 7/ 
1941 (Derde Uitvoeringsbesluit ingevolge 
het Ziekenfondsenbesluit). (Aflevering 
17). 3 Juli. 
tltrafrecht. 

-78 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor h et bezette Nederlandsche gebied be
treffende geldboeten. (Aflevering 18). 

21 Juli . 
Geld bocten. 

-78 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende geldbof.ten. (Aflevering 18). 

21 Juli. 
l\IetaalTeror1lening. 

-79 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende een beschikkingsverbod, een ver
plichting tot aangifte alsmede de bevoegd
heid tot verbeurdverklaring van metalen 
voorwerpen (Metaalverordening). (Afle
vering 18). 21 Juli. 
Scheepvaart. 

. Bo Tweede Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Neder!andsche 
gebied, houdende aanvulling der Verorde
ning No. 50/1941, houdende maatregelen 
betreffende het verkeer ter zee. (Afleve
ring 18). 21 Juli. 
Verkooplngen. 

-81 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Volksvoorlich
ting en Kunsten, van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming en van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart betreffende 
het houden van verkoopingen van ge
schriften, afbeeldingen, spreekrollen en 
gramofoonplaten. (Aflevering 18). 20 Juli. 
Vleeschkeurlngswet. 

-82 B esluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging en aanvulling van het Be
sluit No. 167/1940 betreffende de bereke
ning van keurloonen bij aanwijzing van 
centrale slachtplaatsen. (Aflevering 18). 

Aan meltllng·sverordenlng~. 
g Juli.-

. 83 Verordening van den Rijkscom.missaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende uitbreiding der verplichting tot 
aanmelding (Aanmeldingsverordening). 
(Aflevering 19). 30 Juli. 
Dlstrlbntlewet. 

-84 Achtste Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied, houdende wijziging en aanvulling 
der Verordening No. 51/1 940 betreffende 
het invoeren van distributiekaarten, dis
tributiebons en levensmiddclenkaarten 
voor de Duitsche weermacht voor den 
aankoop van !evens- en voedermiddelen, 

die onder de distributie vallen of waarvan 
het verbruik in het algemeen verboden -is .. 
(Aflevering 19). 30 Juli. 
Vestiging·sbeslult. 

85 Besluit van den Secret.aris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken betreffende het recht van vestiging 
(Vestigingsbesluit) . (Aflevering 19). 

16 Juli. 
Dulv·en. 

86 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende verbod tot het houden van dui
ven. (Aflevering 20). 3 Augustus. 
Strafrecht. 

87 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie t er bestrij
ding van bloedschande. (Aflevering 20). 

18 Juli. ,v aardevermeerderlu g·sbelastlng·. 
88 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien tot intrek
king van het Besluit op de Waardever
meerderingsbelasting 1940. (Aflevering 
20.) 16 Juli. 
Dultsche orden. 

89 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het vervaardigen en in den han
del brengen van Duitsche staatsorden en 
-eereteekenen. (Aflevering 21). 14 Aug. 
Jfaarten . 

go Verordening van den R ijkscommissaris 
voor het bezette N ederlandsche gebied be
treffende aardrijkskundige kaarten. (Af
levering 21). 14 Augustus. 
Rechtswezen. 

91 Besluit van de D epartementen van Justi
tie en van Waterstaat tot wijziging van de 
competentie- en appellabiliteitsgrenzen in 
burgerlijke zaken. (Aflevering 21). 25 Juli. 
Strafvorderlng. 

92 Tweede Besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Justitie, 
houdende wijziging en aanvulling van het 
Beslui t No. 71/1941 met betrekking tot de 
berechting van strafzaken, rakende het 
economische !even. (Aflevering 21). 

Dultsche Weermacht. 
13 Augustus. 

93 Verordening betreffende de verzorgingvan· 
kinderen van leden van de Duitsche Weer
macht in de bezette gebieden. (Rijkswet
blad, deel I, blz. 488, verschenen 7 Augus
tus 1942 .) (Aflevering 22). 28 Juli . 
Luchtbeschermln g . 

94 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie, van 
Binnenlandsche Zaken en van Sociale Za
ken ter uitvoering van de Luchtbescher
mingsverordening. (Aflevering 22). 

Leerpllchtwet. 
25 Augustus. 

95 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, houdende 
wijziging van de Leerplichtwet in verband 
met de invoering van het achtste leerjaar 
aan de scholen voor gewoon lager onder
wijs. (Aflevering 22). 26 Augustus. 



Onderwijs. (Lag·er) 
96 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbeschermi11g, houdende 
wijziging van de Lager-onderwijswet 1920, 
van de Wet van 29 December 1933 (Staats
blad No. 779) en van eenige besluiten in 
verband met de invoering van het achtste 
leerjaar aan de scholen v"oor gewoon lager 
onderwijs. (Aflevering 22). 26 Augustus. 

Commlssarissenbelastlng. 
97 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien, houdende 
wijziging van het Besluit op de Commis
sarissenbelasting 1941. (Aflevering 22). 

10 Augustus. 
Dlstribu tlewet. 

98 Tweede Beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departement van Land
houw en Visscherij ingevolge de Distribu
tiewet 1939 (distributie van melk). (Af
levering 23). 1 September. 

Strafrecht. 
99 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende strafbevelen, strafbeschikkingen 
en aan kosten onderworpen waarschuwin
gen. (Aflevering 24). 18 September. 
Strafvordering. 

99 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende strafbevelen, strafbeschikkingen 
en aan kosten onderworpen waarschuwin
gen. (Aflevering 24). 18 September. 
Mllltalre Zaken. 

100 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende aanvulling der Verordening No. 
100/1941, houdende buitengewone maatre
gelen voor de kustverdediging. (Aflevering 
24). 18 September. 
Begraafwet. 

101 Verordening van den Rijkscommis
saris v oor het bezette Nederlandsche ge
bied, houdende wijziging van de Wet van 
10 April 1869 (Staatsblad No. 65). (Af
levering 24) . _18 September. 

Strafrecht. 
102 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departem ent van Justitie met betrek
king tot diefstal van vee en diefstal en 
strooperij van bocm- en veldvruchten. (Af
levering 24). 18 Augustus. 
Rechtswezen. 

102 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie met betrek
king tot diefstal van vee en diefstal en 
strooperijvan boom- en veldvruchten. (Af
levering 24). · 18 Augustus. 

Landbouw. 
103 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Landbouw en 
Visscherij, van Financien, van Justitie en 
van Binnenlandsche Zaken, houdende wij
ziging van het Besluit No. 219/1940, hou
dende regelen met betrekking tot het ver 
vreemden van landbouwgronden. (Afleve
ring 24). 8 September. 

Abolltle en gratle. 
104 Tweede Verordening van den Rijkscom-

missaris voor het bezette Nederlandsche , 
gebied, houdende wijziging der Verorde
ning No- 2/1941 betreffende de uitoefening : 
van het recht van abolitie en van gratie. 
(Aflevering 25). 25 September . . 

Molest. 
105 Besluit van de Secretarissen-Generaal. 

van de Departementen van Opvoeding,. 
Wetenschap en Kultuurbescherming, van. 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en 
van LaQdbouw en Visscherij betreffende 
de sloopi.ng of verandering van molens. 
(Aflevering 25). 15 September. 

W aardepapleren. 
106 Besluit van den Secretaris-Generaal van. 

het Departement van Financien, van den 
S ecre taris-Generaal voor Bijzondere Eco
nomische Zaken en van den Secretaris
Generaal van het Departepientvan Just itie. 
betreffende de aangifte eh inlevering van. 
waardepapieren. (Aflevering 25). 

23 September. 
Herdlstributle ijzer en staal. 

107 Verordening van den Rijkscommissaris. 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende de verplichting tot aangifte van,. 
het verbod tot het beschikken over en de 
bevoegdheid tot verbeurdverklaring van 
ijzer- en staalmateriaal (Verordening Her
distributie IJ zer en Staal). (Aflevering 
26). 7 October. 

Economlsche Zaken. 
108 Verordening van den Rijkscommissaris

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende verplichting tot het verstrekken 
"van inlichtingen op economisch gebied. 
(Aflevering 26). 7 October. 

Ziektewet. 
109 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financien tot wijziging der Ziekte
wet. (Aflevering 26) . 29 September. 
Invallditelts- en oudenlomsverzekerlng·. 

110 B esluit van de Secretarissen- Generaal 
van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financien, houdende wijziging van 
het Besluit No. 159/1941 betreffende tijde
lijke verhooging van bepaalde sociale ver
zek eringsren.ten met een bijzonderen toe
slag. (Aflevering 26). 21 Augustus. 
Zlekenfon1lsenbeslult. 

111 Besluit van -den S ecretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging van het Ziekenfondsenbesluit. 
(Aflevering 26). .,1 Augustus. 

112 B esluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken tot 
aanvulling van het Ziekenfondsenbesluit. 
(Aflevering 26). 21 Augustus. 
Ziektewet. 

II3 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken be
treffende uitkeeringen bij. bevalling aan 
niet verplicht verzekerde arbeiders en ar
beidsters in den zin der Ziektewet. (Afle
vering 26). 5 September. 



INHOUD VERORDENINGENBLAD 1942 

l\lllltalre Zaken. 
Verordening 
N°. 1 Verordening van den Fi.ihrer ter be

scherming van de inzameling van winter-
-goederen ten behoeve van het front. (Af
levering 1). 23 December. 

Strafrecht. 
1 Verordening van den Fi.ihrer ter bescher

ming van de inzameling van wintergoede
ren ten behoeve van het front. (Afleve
ring 1). 23 December. 

l\lllltalre Zaken. 
2 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied ter 
uitvoering van de Verordening van den 
Fi.ihrer ter bescherming van de inzameling 
van wintergoederen ten behoeve van het 
front. (Aflevering 1). 2 Januari. 

Strafrecht. 
2 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied ter 
uitvoering van de Verordening van den 
Fi.ihrer ter bescherming van de inzameling 
van wintergoederen ten behoeve van het 
front. (Aflevering 1). 2 Januari. 

Onderwljs. (Hooger) 
3 Beschikking van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de overplaatsing van docenten 
aan universiteiten en hoogescholen. (Afle
_vering 2). 5 Januari. 

Onderwljs. (Lager) 
4 Beschikking van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de benoeming van onderwijzend 
personeel. (Aflevering 2). 9 Januari. 

Onderwljs. (Mlddelbaar) 
4 Beschikking van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de benoeming van onderwijzend 
personeel. (Aflevering 2). 9 Januari. 

Onderwljs. (Hooger) 
4 Beschikking van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de benoeming van onderwijzend 
personeel. (Aflevering 2). 9 Januari. 

Onderwljs. (Lager) 
5 Beschikking van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het ontslag van leerkrachten en 

inspecteurs van het onderwijs. (Aflevering 
2). 9 Januari. 
Onderwljs. (Mlddelbaar) 

5 Beschikking van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het ontslag van leerkrachten en 
inspecteurs van het onderwijs. (Aflevering 
2). 9 Januari. 
Auteurswet. 

6 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Volksvoorlichting 
en Kunsten en van Justitie, houdende wij
ziging van de Auteurswet 1912. (Afleve
ring 2). 20 November. 

Betaalmlddelen. 
7 Besluit van den Secretaris-Ge~eraal van 

het Departement van Financien betreffen
de den invoer van betaalmiddelen en ef
fecten. (Aflevering 2). 16 December. 
Devlezenverkeer. 

7 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien betreffen
de den invoer van betaalmiddelen en ef
fecten. (Aflevering 2). 16 December. 
K weekers beslult. 

8 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Landbouw en Vis
scherij en van Justitie betreffende de 
rechtspositie van den kweeker van voort
kweekingsmateriaal van cultuurgewassen 
en het verkeer met zoodanig materiaal 
(Kweekersbesluit 1941). (Aflevering 2). 

Renteverzekerlng. 
5 Januari. 

9 Tweede besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Za
ken betreffende een voorloopige regeling 
van bepaalde aanspraken op uitkeering ter 
zake van renteverzekering. (Aflevering 2). 

l\lllltalre Zaken. 
13 December. 

10 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be. 
treffende de strafbaarheid van het betre
den van m ilitair beveiligingsgebied. (Af
levering 3). 16 Januari. 
Strafrecht. 

10 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be. 
treffende de strafbaarheid van het betre
den van militair beveiligingsgebied. (Af
levering 3) . 16 Januari. 



Rechtswezen. 
11 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien, van 
Justitie en van Binnenlandsche Zaken 
over rechtsbescherming en bijstand in de 
rechtsuitoefening in belastingzaken in het 
verkeer met het Duitsche Rijk, met inbe
grip van het Protectoraat Bohemen en 
Moravie. (Aflevering 3). 15 December. 

Belastlng·en. 
11 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien, van 
Justitie en van Binnenlandsche Zaken 
over rechtsbescherming en bijstand in de 
rechtsuitoefening in belastingzaken in het 
verkeer met het Duitsche Rijk, met inbe
grip van het Protectoraat Bohemen en 
Moravie. (Aflevering 3). 15 December. 

Prijsbeheerschingsbeslult. 
12 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Justitie, 
houdende wijziging en aanvulling van het 
Prijsbeheerschingsbesluit. (Aflevering 3). 

20 December. 
Luchtbeschermlng. 

13 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de luchtbescherming (Luchtbe
schermingsverordening) . (Aflevering 4). 

Luchtbeschermlngsongevallenfonds. 
13 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de luchtbescherming (Luchtbe
schermingsverordening). (Aflevering 4). 

Arbeld. 
14 Derde uitvoeringsbesluit van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken ingevolge de Verordening 
No. 8/,940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betref
fende het beperken van werk. (Aflevering 
5). 20 Februari. 

W erkloosheld. 
15 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Justitie betreffende den aanmel
dingsplicht van werkloozen. (Aflevering 
5). 20 Februari. 
Dlerenartsenverordenlng·. 

16 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de Nederlandsche dierenartsen 
(Dierenartsenverordening). (Aflevering 
6). 25 Februari. 
Adminlstratlef recht. 

17 Zesde Verordening van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche ge
bied, houdende aanvulling van de Veror
dening No. 108/I940 (Vierde Verordening 
betreffende bijzondere maatregelen op ad
ministratiefrechtelijk gebied). (Aflevering 
6) . 25 Februari. 
Schade oorlogsgeweld. 

18 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien, van 

Justitie en van Waterstaat, houdende wij 
ziging en aanvulling van het Besluit op de 
materieele oorlogsschaden, het Besluit No. 
168/,940 tot regeling van de onteigening 
ingevolge artikel 5 van het besluit betref
fende den Wederopbouw (II) en van het 
Besluit No . ..i3,i}1940 tot regeling van de 
uitgestelde betaling bij onteigening"en, als 
bedoeld in artikel 7 van het Besluit No. 
168/,940. (Aflevering 6) . 23 Februari. 
Wederopbouw. 

18 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien, van 
Justitie en van Waterstaat, houdende wij
ziging en aanvulling van het Besluit op de 
materieele oorlogsschaden, het Besluit No. 
168/1940 tot regeling van de onteigening 
ingevolge artikel 5 van het besluit betref
fende den Wederopbouw (II) en van het 
Besluit No. 23,if 1940 tot regeling van de 
uitgestelde betaling bij onteigeningen, als 
bedoeld in artikel 7 van het Besluit No. 
168/,940. (Aflevering 6) . 23 Februari. 
Scheepvaart. 

19 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Waterstaat, 
van Financien, van Justitie en van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart, houdende 
wijziging en aanvulling van het Besluit 
Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot II. 
(Aflevering 6). 23 Februari. 
Motor- 'en Rijwlelreglement. 

20 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat, houden
de wijziging en aanvulling van het Motor
en Rijwielreglement. (Aflevering 6). 

20 Februari. 
Warenwet. 

21 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, hou
dende aanvulling van artikel 33 van de 
Warenwet (Staatsblad 1935, No. 793). 
(Aflevering 6). 10 Februari. 
Mllltalre Zaken. 

22 Zesde Uitvoeringsbesluit van het Hoofd 
van het Afwikkelingsbureau van het De
partement van Defensie nopens maatre
gelen ten aanzien van de bezoldiging en 
verzorging van militair en burgerlijk per
soneel der voormalige Nederlandsche Zee
en Landmacht. Aflevering 6). 8 J anuari. 
Tandartsenverordenlng. 

23 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de Nederlandsche tandartsen 
(Tandartsenverordening). (Aflevering 7). 

Apotliekersverordening. 
13 Maart. 

24 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de Nederlandsche apothekers 
(Apothekersverordening). (Aflevering 7). 

Admlnlstratlef recht. 
13 Maart. 

25 Zevende verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende aanvulling van de Ver
ordening No. 108/,940 (Vierde Verorde-

_ I 



ning betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied). (Af
levering 7). 13 Maart. 

Dlenstbetrekk.lngen en -verrlchtlngen. 
26 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging der Verordening No. 
42/,941 betreffende de verplichting tot 
het verrichten van diensten en betreffende 
de beperking ten aanzi_en van het veran
deren van betrekking. (Aflevering 7). 

Strandvonderij. 
23 Maart. 

2 7 . Verordening van den R ijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging der Verordening No. 
196/,940 betreffende het in beslag nemen 
van strandgoed. (Aflevering 7) . 

Kultuurkamer. 
23 Maart. 

28 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende aanvulling der Verordening No. 
2u/1941 betreffende de Nederlandsche 
Kultuurkamer. (Aflevering 7). 23 Maart. 

On1terwijs. (Hooger) 
29 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, houdende 
wijziging en aanvulling der Hoogeronder
wijswet ender Wet van 15 December 1917 
(Staatsblad No. 700) tot regeling van het 
Hooger Landbouw Onderwijs. (Aflevering 
7). II Maart. 

Bezettingschaden. 
30 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de D epartementen van Financien, van 
Binnenlandsche Zaken, van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Landbouw: 
en Visscherij betreffende de afwikkeling 
van bezettingschaden (Besluit op de be
zettingschaden). (Aflevering 7). 

· 18 Maart. 
Dlstrlbutlewet. 

31 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 · (distributie van sinaasap
pelen). (Aflevering 7). 20 Maart. 

Arbeld. 
32 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Justitie betreffende de aanstelling 
en tewerkstelling van werknemers. (Atle
vering 7) . 14 :rviaart. 

Dlstrlbutlewet. 
33 Zevende verordening van den Rijks

commissaris voor het bezette Nederland
sche gebied, houdende wijziging en aan
vulling der Verordening No. 51/1940 be
treffende het invoeren van distributie
kaarten en distributiebons voor de Duit-

sche weermacht voor den aankoop van 
!evens- en voedermiddelen, die onder de 
distributie vallen of waarvan het verbruik 
in het algemeen verboden is. (Aflevering 
8.) 28 Maart. 
Kultuurkamer. 

14 Tweede verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende aanvulling der Veror
dening No. 2II/i941 betreffende de Ne
derlandsche Kultuurkamer, (Aflevering 
8.) 28 Maart. 
Arbeldsdlenst. 

35 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging der Arbeidsdienstver
ordening. (Aflevering 8). 28 Maart. 
Cooperatieve vereenlglngen. 

36 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Landbouw en 
Visscherij en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart betreffende de instelling en 
de bevoegdheden van een toporganisatie 
voor cooperatieve vereenigingen op het 
gebied der voedselvoorziening. (Afleve
ring 8.) 20 Maart. 
Oorlogsmolest. 

37 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie, van 
Financien en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, houdende voorzieningen in 
zake oude overeenkomsten van door oor
logsmolest getroffenen. (Aflevering 8.) 

24 Maart. 
Abolitle en gratle. 

38 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging en aanvulling der Ver
ordening No. 2/1941 betreffende de uit
oefening van het recht van abolitie en van 
gratie. (Aflevering 9.) 14 April. 
Strafvorderlng. 

39 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie, houdende 
wijziging en aanvulling van het Besluit 
No. 71/1941 met betrekking tot de berech
ting van strafzaken, rakende het econo
misch !even. (Aflevering 9.) 7 April. 

Brandweer. 
40 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, houdende wijziging en aanvulling van 
het Besluit Brandweerwezen. (Aflevering 
9.) 10 April. 
Ontelgenlngswet. 

41 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming, van 
Landbouw en Visscherij en van Justitie 
betreffende onteigening in het belang van 
monumentenzorg of natuurbescherming. 
(Aflevering 9.) 5 Maart. 
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Landbouwcrlslswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Crisiszui

velbesluit z940 ( gecondenseerde melk en 
blokrnelk), art. 6.) - De bewezenverkla
ring, die spreekt van het in voorraad heb
ben van blikjes gecondenseerde melk, Jaat 
de uit]egging niet toe, dat onder het daarin 
genoemde gewicht van die goederen te 
verstaan is het netto gewicht, dus van de 
melk alleen. Derhalve valt het bewezen
verklaarde felt niet onder het verbod van 
art. 6 Crisiszuivelbesluit z940 ( geconden
seerde rnelk en blokmelk), dat verbiedt 
het netto voorhanden of in voorraad heb
ben van meer dan 50~ K.G. gecondenseer
de melk. ( Anders: Adv.-Gen. Wijnveldt). 

5 Januari. 
Prljsopdrljvlngs- en Hamsterwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Prijsop

drijvings- en Hamsterwet z939, art. 9.) -
Kennelijk is bedoeld telaste te Jeggen over
treding van het verbod van art. 9 der Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet. De telaste
Jegging houdt niet in, in hoeveel weken 
req. zich vleesch verschaft heeft, noch hoe
veel vleesch in elk dier weken, doch stelt 
dat req. zich ,,in diverse weken" na I ]uni 
z940 ± 33 K.G. vleesch verschaft heeft. 
Dergelijke telastlegging is zoo vaag, dat zij 
niet gezegd kan warden een behoorlijke 
feitelijke omschrijving in te houden van 
datgene, waarvoor req. ter verantwoording 
geroepen werd en behelst mitsdien niet 
eene opgave van het telaste ge/egde feit, 
zooals•Bl't. 26z Sv. op straffe van nietig
heid eischt. s Januari. 

Slachtverbod Rundvee. 
- Arrest van den Hogoen Raad. (Sv. art. 

350; Besluit Secr.-Gen. v. Justitie inz. be
rechting v. strafzaken, rakende het econ. 
]even. Verord.blad z5/z94z, No. 7z, art. 5 
lid 3; Slachtverbod z940 Rundvee art. 2.) 
- Art. 2 Slachtverbod z940 Rundvee ver
biedt in het zste lid onvoorwaardelijk het 
s/achten van rundvee en bepaalt in het 2e 
lid in welke gevallen dit verbod niet geldt, 
zoodat dit 2e lid duidelijk inhoudt een om
standigheid, waarop een verdachte zich tot 
zijn verweer kan beroepen; het ontbreken 
van die omstandigheid is niet een element 
van het hier bedoelde strafbare feit. -
Aan het voorschrift van art. 5 van het Be
sluit over de berechting van econ. straf
zaken bepalend, dat de berechting in hoo-

ger beroep van uitspraken, door den econ. 
rechter in eersten aanleg gewezen, is toe
vertrouwd aan bijzondere kamers van het 
Gerechtshof bestaimde uit drie Jeden, is 
voldaan, nu blijkens het bestreden arrest 
deze zaak is behandeld door ,,de Vacantie
kamer voor Econ. Strafzaken" van het 
Hof, terwijl dit artikel, noch eenig ander 
voorschrift verbiedt, dat deze kamer van 
dezelfde samensteJJing is, als die van de 
gewone vacantiekamer. - De uitdrukking 
,,met een of meer anderen" houdt niet in 
een alternatief in dien zin, dat de rechter 
verplicht zou zijn daaruit een keuze te 
doen, of, indien hij het handelen ,,met an
deren'' aanneemt, van het eerste vrij te 
spreken, vermits toch het handelen met 
anderen, het handelen met een ander niet 
uitsluit, zonder door het doen van voor
melde keuze niet een dee] van het telaste 
ge/egde buiten de bewezenverklaring wordt 
gelaten. 5 Januari. 

Dlstrlbu tlewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. I 

lid 2; Wet R . 0 . art. zos; D istributiewet 
z939 art. z8; Econ. Sanctiebesluit z94z art. 
z.) - Op het fei't, gepleegd v66r 6 Sept. 
z94z is niet toepasselijk art. I Econ. Sanc
tiebesluit z94z, maar art. z8 Distributie
wet z939, als zijnde de gunstigste bepaling. 
- De H. R. vernietigt het bestreden von
nis, doch alleen voor zooveel betreft de 
toepassing van art. I Econ. Sanctiebesluit 
z94z en de rnede daarop berustende straf
op/egging, en doet zelf voor zoover opnieuw 
recht met toepassing van art. z8 Distribu
tiewet z939. - ( Anders: Adv.-Gen. Wijn
veldt). 5 Januari. 

Economlsch Sanctlebeslult. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. I 

lid 2; Wet R . 0. art. zo5; Distributiewet 
z939 art. z8; Econ. Sanctiebesluit z94z art. 
z.) - Op het feit, gep/eegd v66r 6 Sept. 
z94z is niet toepasselijk art. I Econ. Sanc
tiebesluit z94z, maar art. z8 Distributie
wet z939, als zijnde de gunstigste bepaling. 
- De H. R . vernietigt het bestreden von
nis, doch alleen voor zooveel betreft de 
toepassing van art. I Econ. Sanctiebesluit 
z94z en de mede daarop berustende straf
op/egging, en doet zelf voor zoover opnieuw 
recht met toepassing van art. z8 Distribu
tiewet z939. - ( Anders: Adv.-Gen. Wijn
veldt). 5 Januari. 



Gemeentebelastlngen. 
- Arrest van den Hoonen Raad. (Gemeen

tewet art. 280.) - Gedeeltelijke vrijstel
ling van eigendommen, indien de kosten 
van aanleg enz. van kunstverharding ( en 
ev. rioleering) door den genothebbende 
dier eigendommen of een zijner rechtsvoor
gangers geheel of gedeeltelijk zijn gedra
gen. - De R. v. B. kon en mocht aanne
men dat uit de door belanghebbende over
gelegde stukken niet was te lezen dat de 
gemeente, den grand aan belanghebbende's 
rechtsvoorganger verkoopende, zich tegen
over dezen tot het totstandbrengen van 
bestrating of trottoiraan/e,< zou verbinden, 
en dus oak ni'et dat in de door dien rechts
voorganger ingevolge den koop te beta/en 
bedragen een bedrag voor kosten van die 
werken zou zijn begrepen. 7 ]anuari. 

Onrechtmatlge daad. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 

z4oz; Gem.wet art. 209.) - Op de ge
meente rust de verplichting er voor te wa
ken, dat de toestand van het wegdek de 
veiligheid van personen en goederen, wier 
vervoer met de normale omzichtigheid 
langs zulk een weg plaats vindt, niet in ge
vaar brengt. Blijft de gemeente beneden 
de eischen, welke dieverplichting haar stelt, 
dan p/eegt zij, jegens den weggebruiker, 
die dientengevolge schade lijdt, eene on
rechtmatige daad. De vraag of de gemeen
te, alle omstandigheden van het geval in 
aanmerking genomen - waarbij oak het 
finantieel belang der gemeente en de be
langen der weggebruikers in beginsel eene 
ral kunnen spelen - de juiste grenzen in 
acht nam, staat ter beoordeeling van de 
rechterlijke macht. Zulks zou slechts an
ders zijn, indien de gemeente in eenig 
voorschrift van geschreven of ongeschre
ven recht eenige bijzondere vrijheid mocht 
vinden om naar eigen inzicht te oordeelen, 
of zij in den, de veiligheid van het verkeer 
rakenden, toestand van den bij haar in 
beheer en onderhoud zijnden openbaren 
weg al dan niet zou voorzien. Zoodanig 
voorschrift is echter niet aanwezig. 

Lan1loorlogreglement. 
9 ]anuari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet A. B. 
art. II; Wet R. 0. art. 99; Landoorlog
reglement art. 43.) - Aan de besluiten 
van een Secr.- Gen. van een Ned. Departe" 
ment van Alg. Bestuur, gegeven op grand 
van de verordening betreffende de be
voegdheden van de Secretarissen-Generaal 
van de Ned. Departementen van Alg. Be
stuur No. 23/z940) kan onder de huidige 
omstandigheden het karakter van wet in 
den zin der Ned. wetgeving niet warden 
ontzegd. - W anneer in cassatie over s. of 
v. t. van een zoodanig voorschrift wordt 
geklaagd pleegt de H. R. zulk een klacht 
te beschouwen als een klacht wegens s. of 
v. t. der wet als bedoeld bij art. 99 ze li'd 
sub 2 der Wet R. 0. en neemt van die 
klacht kennis. - De Ned. rechter mag de 
innerlijke waarde of billijkheid eener wet 

niet beoordeelen en een wet niet toetsen 
aan een verdrag, zooals dat waarvan het 
Landoorlogreglement z907 dee/ uitmaakt 
en evenmin aan een voorschrift als het 
Decreet van den Fiihrer over de uitoefe
ning van de regeeringsbevoegdheden in 
Nederland van z8 Mei z940 (Verardenin
genblad z/ z940). - Noch de geschiedeni·s, 
waaronder de Ned. parlementaire geschie
denis, noch de woorden van art. 43 Land
oorlogreglement leveren eenigen grand op 
am aan te nemen, dat bij de vaststelling 
de bedoeling is geweest, om aan de over
eenkomstig de strekking van dat artikel in 
een bezet gebied in functie gebleven rech
terlijke macht, de bevoegdheid te verlee
nen om de maatregelen door den bezetter 
ter behartiging van de in dat artikel ge
noemde belangen genomen, te toetsen aan 
den eisch, dat daarbij, behoudens vol
strekte verhindering, d e in het land gel
dende wetten warden geeerbiedigd. 

I2 Januari. 
Economlsch Sanctlebeslult. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Econ. 

Sanctiebesluit z94z art. z4; Slachtverbod 
z940, Schapen art. 2; Huisslachtingsbesluit 
z94z, Schapen art. 2.) - Ingevolge art. 2 
Huisslachti'ngsbesluit z94z Schapen is 
ieder slachten van schapen in huisslachting 
- waaromtrent in de verdere artikelen 
van dat besluit een speciale, van het 
Slachtverbod z940 Schapen afwijkende 
regeling wordt gegeven - aan de werking 
van dat Slachtverbod onttrokken. - Adv.
Gen. Rombach: Ten onrechte maakt het 
middel onderscheid tusschen het buiten
werkingtreden en het vervallen of intrek
ken van een strafbepaling. In al deze ge
vallen is er een verandering van de straf
wetgeving in den zin van art. I lid 2 Sr. 
( door H. R . niet beslist). z2 ]anuari. 

Slachtverbod scha1ien. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Econ. 

Sanctiebesluit z94z art. z4; Slachtverbod 
z940, Schapen art. 2; Huisslachtingsbesluit 
z94z, Schapen art. 2.) - Ingevolge art. 2 
Huisslachtingsbesluit z94z Schapen is 
ieder slachten van schapen in huisslachting 
- waaromtrent in de verdere artikelen 
van dat besluit een speciale, van het 
Slachtverbod z940 Schapen afwijkende 
regeling wordt gegeven - aan de werking 
van dat Slachtverbod onttrokken. - Adv.
Gen. Rombach: Ten onrechte maakt het 
middel onderscheid tusschen het buften
werkingtreden en het vervallen of intrek
ken van een strafbepaling. In al deze ge
vallen is er een verandering van de straf
wetgeving in den zin van art. I lid 2 Sr. 
(door H. R. niet beslist). z2 ]anuari. 

Hulsslachtlngsbeslnlt schapen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Econ. 

Sanctiebesluit z94z art. z4; Slachtverbod 
z940, Schapen art. 2; Huisslachtingsbesluit 
z94z, Schapen art. 2.) - Ingevolge art. 2 
Huisslachtingsbesluit z94z Schapen is 
ieder slachten van schapen in huisslachting 
- waaromtrent in de verdere artikelen 



van dat besluit een speciale, van het 1 

Slachtverbod 1940 Schapen afwijkende 
regeling wordt gegeven - aan de werking 
van dat Slachtverbod onttrokken. - Adv.
Gen. Rombach: Ten onrechte maakt het 
middel onderscheid tusschen het bui-ten
werkingtreden en het vervallen of intrek
ken van een strafbepaling. In al deze ge
val/en is er een verandering van de straf
wetgeving in den zin van art. 1 lid 2 Sr. 
( door H. R. niet beslist). 12 Januari. 

Prijso1idrijvlng·s- en Hamsterwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 47; 

Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939, art. 
12; Prijzenbeschikking 1940 I art. 1.) -
Door de strafbaarstelling van het ,,door 
handelen of nalaten opzettelijk bewerken, 
dat een voorschrift niet wordt nagekomen" 
zijn geenszins de reeds bestaande vormen 
van deelneming aan strafbare feiten, gere
geld in Boek I W. v. Sr. op zijde gezet, 
doch daarbij heeft kennelijk de bedoeling 
voorgezeten ook gevallen te omvatten, die 
niet onder die bestaande vormen van deel
neming zijn te brengen. - Het opzettelijk 
aanwenden van gezag, zoodanig, dat daar
door de ondergeschikte een strafbaar feit 
pleegt, is misbruik van gezag in den zin 
van art. 47 Sr., ook al is daardoor bij den 
ondergeschikte vrees voor nadeelige gevol
gen eener weigering niet opgewekt. - De 
term ,,verkoopen" in de artt. 1 en 2 der 
Prijzenbeschikking 1940 I is niet op te vat
ten in de juridieke beteekenis, welke dit 
woord civielrechtelijk heeft, maar in de be
teekenis, welke het in het gewone spraak
gebruik heeft, zoodat daaronder ook begre
pen zijn de transacties, welke een filiaal
houder met zijne klanten sluit. - Geen 
enkel wettelijk voorschrift houdt in, dat 
het niet geoorloofd is een onderdeel van 
een telastegelegd strafbaar feit op grond 
van de verklaring van een getuige bewezen 
te achten. 12 Januari. 

Wonln gwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 1). - Een bepaling 
in de bouwverordening, volgens welke als 
nadere eisch kan warden gesteld, dat ge
boomte wordt verwijderd, ingekort of ge
snoeid, ter verbetering van de lichttoetre
ding tot ramen van vertrekken en tot er
ven, gaat te ver, daar zij geen steun vindt 
in art. 1 ze lid der Woningwet, waarin 
slechts sprake is van woningen en niet van 
erven, en zich begeeft op een gebied, dat 
reeds in de artt. 713 en 714 van het B. W. 
is geregeld, zoodat zij geacht moet warden 
te treden in hetgeen van rijksbelang is. 

16 Januari. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36.) - Terecht is 
geoordeeld, dat de tijd nog niet is aange
broken om de bestemming der onderhavige 
terreinen in een uitbreidingsplan vast te 
leggen, daar thans nog niet kan warden 
vastgesteld, welke breedte de op de terrei-

nen aan te leggen straat met het oog op de 
eischen van het verkeer uiteindelijk zal 
dienen te hebben, en een detailleering als 
door appellant verlangd, vooruit zou loo
pen op de bestemming, welke de gronden, 
waarvan de terreinen van appellant dee/ 
uitmaken, uiteindelijk zullen verkrijgen. 

19 Januari. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36.) - Het maat
schappelijk verkeer vordert, dat bij her
ziening van een uitbreidingsplan met de 
bij de grondeigenaren bestaande verwach
tingen omtrent de verwezenlijking van de 
bij de vaststelling aan de gronden gegeven 
bestemmingen wordt rekening gehouden, 
tenzij de eischen eener goede volkshuisves
ting zich daartegen kennelijk verzet>ten. 
Nu de eigenaren redelijkerwijze mochten 
verwachten, dat hun voor den bouw van 
bepaalde soort huizen in den regel de noo
dige vrijstelling zou warden verleend en 
mag worden aangenomen, dat zij door het 
ontnemen voor de mogeJijkheid tot zooda
nigen bouw, waardoor de financieele opzet 
huniier exploitatie zou warden verstoord, 
ernstig in hun belangen zouden warden 
benadeeld, terwijl het gemeentebestuur 
niet voldoende heeft kunnen aantoonen, 
dat bedoelde bouw bepaaldelijk zou in
druischen tegen de belangen der volkshuis
vesting, hebben Ged. Staten terecht hun 
goedkeuring aan het herziene plan onthou
den. 19 Januari. 

Onclerwljs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Wet van 28 Mei 1925 S. 216 Art. 
LXXXVII; Lager Onderwijswet 1920 art. 
125.) - A.rit. LXXXVII der wet van 28 
Mei 1925 S. 216 is opgenomen ten behoeve 
van hen, te wier aanzien in het geheel 
geene wachtge!dregeling bestaat, en niet 
ten behoeve van hen, die uitdrukke/ijk van 
eene Rijksregeling zijn uitgesloten. Der
halve kan eene vakonderwijzeres in vak k 
aan een bijzondere lagere school in verband 
met art. 125 5e lid der L. O.-wet 1920 aan 
genoemd artikel geen aanspraken ontlee
nen. 21 Januari. 

Waterstaatswet. 
- Besluit van den Secre'taris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat. (Wet 
houdend algemeene regels Waterstaatsbe
stuur art. 22.) - Terecht hebben Ged. 
Staten vernietigd een besluit van stemge
rechtigde ingelanden tot teruggaaf aan be
langhebbenden van bedragen, ingevolge 
overeenkomst gestort in de waterschaps
kas, daar het nemen van zoodanig besluit 
niet behoort tot de bevoegdheden, welke 
aan stemgerechtigde ingelanden bij het 
Algemeen Reglement voor de waterschap
pen of bij het bijzonder reglement zijn op
gedragen, zoodat daartoe ingevolge het Al
gemeen Reglement slechts het bestuur van 
het waterschap gerechtigd is, en het onder
havig besluit dus in strijd is met de inrich
ting van het waterschap. 21 Januari. 



Ontelgeulngswet. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 

art. 40.) - D e in het rniddel aangehaalde 
wetsbepalingen schrijven den rechter niet 
den weg voor, dien hij moet volgen om tot 
vaststelling van de waarde van het ont
e igende te komen. D e hier gebezigde 
methode kan niet ondeugdelijk worden ge
oordeeld. Dat de rechtbank aldus meer 
heeft vergoed dan de werkelijke waarde, 
volgt niet uit hetgeen ter ondersteuning 
van het middel is aangevoerd (huidige b ij
zondere bezwaren bij het bouwen). 

Hluderwet. 
2I Januari. 

- B esluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken. (Hin
derwet ar-t. 2 VII.) - Een terrein, dat 
wordt afgegraven en daarna met afval en 
huisvuil wordt opgehoogd en afgedekt met 
teelgrond, moet geacht warden te behooren 
tot de in art. 2 onder VII genoemde inrich
tingen, zoodat voor het oprichten daarvan 
vergunning krachtens de Hinderwet is ver
eischt. Daaraan doet niet af, dat ingevolge 
Regeeringsbesluit a/le nog eenige waarde 
vertegenwoordigende artikelen afzonder
lijk moeten warden opgehaald en ingele
verd, zoodat nog slechts asch en huisvuil 
ter plaatse kunnen worden gestort, daar de 
aanvrage moet worden beoordeeld naar de 
daarbij overgelegde beschrijving, vermel
dend, dat in de inrichting huisvuil wordt 
gestort, dat het vuil eerst wordt geso11teerd 
en het papier tot balen verpakt. 22 Januari. 

Wonln gwet. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlaridsche Za
ken. ( Woningwet art. 36. ) - Terecht heb
ben Ged. Staten in de grieven van appe/
Janten geen aanleiding gevonden, hunne 
goedkeuring aan het onderhavige plan te 
onthouden, daar de plaatselijke situatie 
zich niet Jeent voor meer intensieve bebou
wing, en ook uit een algemeen stedebouw
kundig oogpunt beschouwd het aldaar tot 
stand komen van zoodanige bebouwing, 
w elke niet aansluit aan een bestaand be
bouwingscentrum , ondoelmatig moet war
den geacht. Bovendien hebben appellanten 
niet kunnen aantoonen, dat zij door de aan 
hun terreinen gegeven bestemrning onrede
Jijk warden benadeeld, en mag worden aan
genomen, dat zij als gevolg van de Ver
keerswet tegen lintbebouwing in hun vrij
heid van bouwen toch a/reeds ten zeerste 
beperkt zouden zijn. 22 Januari. 

Wareuwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Warenwet 

S. I935 N o. 793, art. 28. ) - Onder de om
standigheden in het vonnis genoemd heeft 
de Rechtbank kunnen aannemen, dat het 
vervoer van later ondeugdelijk gebleken 
melk niet was te wijten aan eenige lout of 
tekortkorning bij de door gerequireerde ge
dreven handelszaak; de Rechtbank heeft 
dan ook terecht niet gerequireerde als be
stuurder van die zaak in deze aansprakelijk 
geoordeeld. - Anders: Adv.-Gen. Rom
bach. 26 Januari. 

Motorrijtulgenbelastlugwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Motor

rijtuigenbelastingwet art. I7 .) - De hou
der van het motorrijtuig blijft, ook na den 
bestuurder van dat motorrijtuig volgens de 
beschikking van den Minister te hebben 
gemachtigd de 60-dap_en-kaart in te vullen, 
zelf voor de behoorlijke aanteekening op 
de belastingkaart aansprakelijk, en kan 
zich niet op afwezigheid van alle schuld 
zijnerzijds beroepen indien die bestuurder 
II>et het motorrijtuig op den openbaren weg 
rijdt hoewel hij de voorgeschreven aantee
_kening op de belastingkaart heeft ver
zuimd, voor hoedanige nalatigheid de hou
der door de machtiging het risico heeft 
aanvaard. - Anders Adv.-Gen. Rombach: 
ook voor het fiscale recht geldt, dater geen 
strafbaarheid bestaat bij gebleken afwezig
heid van alle schuld, tenzij een uitzonde
ring op dien regel uitdrukkelijk wordt vast
gesteld. 26 Januari. 

Onderwljs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherrning. (Lager On
derwijswet I920 art. IOI.) - Nu vaststaat, 
dat het schoolbestuur ten tijde van den 
bouw der school genoodzaakt is geweest 
het perceel, waarop de school gebouwd is, 
in zijn geheel in erlpacht te nemen, is het 
redelijk, dat de gemeente de erlpach tskos
ten voor d it geheele perceel, met uitzon
dering van dat gedeelte, hetwelk naar even
redigheid geacht moet warden bij de on
derwijzerswoning te behooren, voor haar 
rekening neemt. 29 Januari. 

Wegenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat. (We
genwet art . I5.) - Aan het bestaan van 
den onderhoudsplicht van het Rijk inge
volge art. IS Ie lid kan niet afdoen, dat bij 
beschikking van den Hoofdingenieur-Di
recteur van den Rijkswaterstaat aan he t 
polderbestuur vergunning is verleend tot 
het behouden van het onderhavige werk 
onder voorwaarde, dat de polder het werk 
ten genoegen van dien hoofdambtenaar zal 
onderhouden. Immers kan met het oog op 
art. I der Waterstaatswet I900, bepalende, 
dat waterstaatswerken, in beheer of onder
houd bij het Rijk, niet dan krachtens een 
wet in het beheer of onderhoud van ande
ren warden overgebracht, 1tengevolge van 
deze vergunningsvoorwaarde de krachtens 
art. IS der Wegenwet bij het Rijk berus
tende onderhoudsplicht ten aanzien van 
het werk niet van het Rijk op anderen zijn 
overgegaan. 29 Januari. 

Merkenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Merken

wet art. 3.) - Het Hof, vaststellend, dat 
boter en margarine veelal in dezelfde win
kels verkrijgbaar zijn , kon daaruit gereede
lijk afleiden, dat deze waren, in den zin 
van art . 3 Merkenwet tot dezelfde soort 
behooren. Hieraan kan niet afdoen, dat in 



eene andere wet in geheel ander verband 
ten aanzien van deze waren voorzieningen 
zijn getroffen. 30 J anuari. 

Dlstrlbutlewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Distribu

tiewet z939, art. z8; Econ. Sanctiebesluit 
z94z, art. z.) - Onder het opzettelijk niet 
nakomen van een bij of krachtens de Dis
tributiewet z939 vastgesteld voorschrift, 
strafbaar gesteld bij art. z8 ze lid van deze 
wet, kan slechts worden verstaan een niet 
nakomen, dat niet a/leen indruischt tegen 
zulk een voorschrift, doch dat •tevens op
zettelijk in strijd met zulk een voorschrift 
is gepleegd of, met andere woorden, bij het 
plegen waarvan de dader er zich van be
wust is geweest, dat hij een zoodanig voor
schrif t overtrad. - Toen het gepleegd werd 
Jeverde het bewezen verklaarde op het miS
drijf van art. z8, ze lid Distributiewet z939; 
dit artikel is weliswaar buiten werking ge
steld bij het op 6 Sept. z94z in werking ge
treden Econ. Sanctiebesluit z94I, maar bij 
datzelfde besluit is tegen het bewezen ver
klaarde straf bedreigd als overtreding. 
Qualificatie in verband met art. I Sr. vol
gens art. I aanhef en sub z van het Econ. 
Sanctiebesluit. z Februari. 

Economlsch Sanctlebeslult. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Distribu

tiewet I939, art. I8; Econ. Sanctiebesluit 
I94I, art. I.) - Onder het opzettelijk niet 
nakomen van een bij of krachtens de Dis
tributiewet I939 vastgesteld voorschrift, 
strafbaar gesteld bij _art. z8 Ie lid van deze 
wet, kan slechts worden verstaan een niet 
nakomen, dat niet alleen indruischt tegen 
zulk een voorschrift, doch dat .fevens op
zettelijk in strijd met zulk een voorschrift 
is gepleegd of, met andere woorden, bij het 
plegen waarvan de dader er zich van be
wust is geweest, dat hij een zoodanig voor
schrift overtrad. - Toen het gepleegd werd 
leverde het bewezen verklaarde op het mis
drijf van art. z8, ze lid Distributiewet I939; 
di't artikel is weliswaar buiten werking ge
steld bij het op 6 Sept. I94I in werking ge
treden Econ. Sanctiebesluit z94I, maar bij 
datzelfde besluit is tegen het bewezen ver
klaarde straf bedreigd als overtreding. 
Qualificatie in verband met art. z Sr. vol
gens art. z aanhef en sub z van het Econ. 
Sanctiebesluit. z Februari. 

Dlstrilmtlewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 48; 

Distributiewet I939 art. I8; Econ. Sanc
tiebesluit I94I art. z.) - D e door den fei
telijken rechter aan het primair telastge
legde gegeven uitlegging, dat dit inhoudt, 
dat req.'s opzet, toen hij het geld aan B . 
leende, gericht was op het door dezen zon
der inachtneming der genoemde distribu
tieregeling koopen van gebrande koffie 
moet als met de woorden der dagvaarding, 
welke ,toch inhouden, dat req. bij zijn han
delen wist en dat het koopen van gebrande 
koffie zonder inachtnemi'ng van die distri
butieregeling verboden was en dat B. het 

geld wilde gebruiken tot het zonder zoo
danige inachtneming koopen van gebrande 
koffie, niet onvereenigbaar, in cassatie 
worden geeerbiedigd. - Voor de strafbaar
heid van het gepleegde feit als medeplich
tigheid aan het bij art. I, ze lid van het 
Econ. Sanctiebesluit strafbaar gestelde 
misdrijf ,,opzettelijk in strijd handelen met 
een voorschrift gesteld bij of krachtens de 
Distributiewet z939, met uitzondering van 
de voorschriften, gesteld krachtens art. IS 
lid z" is noodig, en dat het opzet van req. 
bepaaldelijk gericht was op een door B . op
zettelijk in strijd handelen met zulk een 
voorschrift en dat na verschaffing van de 
geldsom zulk een opzettelijk in strijd han
delen door B. ook heeft plaats gehad, maar 
het Hof heelt uit de bewezenverklaarde 
telastlegging kunnen afleiden, dat die te
Jastlegging een en ander inhield. - ( An
ders: Adv.-Gen. Wijnveldt). z Februari. 

Economlsch !mnctlebeslult. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 48; 

Distributiewet I939 art. I8; Econ. Sanc
tiebesluit I94I art. z.) - De door den fej_ 
telijken rechter aan het primair telastge
legde gegeven uitlegging, dat dit inhoudt, 
dat req.'s opzet, toen hij het geld aan B. 
Jeende, gericht was op het door dezen zon
der inachtneming der geooemde distribu
tieregeling koopen van gebrande koffie 
moet als met de woorden der dagvaarding, 
welke loch inhouden, dat req. bij zijn han
delen wist en dat het koopen van gebrande 
koffie zonder inachtnemi'ng van die distri
butieregeling verboden was en dat B. het 
geld wi'lde gebruiken tot het zonder zoo
danige inachtneming koopen van gebrande 
koffie, niet onvereenigbaar, in cassatie 
warden geeerbiedigd. - Voor de strafbaar
heid van het gepleegde feit als medeplich
tigheid aan het bij art. I, ze lid van het 
Econ. Sanctiebesluit strafbaar gestelde 
misdrijf ,,opzettelijk in strijd handelen met 
een voorschrift gesteld bij of krachtens de 
Distributiewet I939, met uitzondering van 
de voorschriften, gesteld krachtens art. IS 
lid 2" is noodig, en dat het opzet van req. 
bepaaldelijk gericht was op een door B. op
zettelijk in strijd handelen met zulk een 
voorschrift en dat na verschaffing van de 
geldsom zulk een opzettelijk in strijd han
delen door B. ook heeft plaats gehad, maar 
het Hof heeft uit de bewezenverklaarde 
telastleggi'ng kunnen afleiden, dat die te
Jastlegging een en ander inhield. - ( An
ders: Adv.-Gen. Wijnveldt). z Februari. 

Ontelgenlngswet, 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 

art. 40.) - Art. 6 van genoemd Besluit, 
Juidende: ,,De bepalingen van dit besluit 
zijn niet van toepassing op onteigening ten 
algemeenen nut.te" brengt niet mede, dat 
voor de bepaling van de waarde van het 
onteigende met de werking van dat Beslui't 
geen rekening zou moeten worden gehou
den. Ten onrechte heeft de Rechtbank gelet 
op den prijs die ,,in het vrije ruilverkeer" 
zoude zijn te maken. 4 Februari. 



Octroolwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Octrooiwet 

artt. I, 20, 5I.) - Geen wettelijke bepa
ling, met name ook niet art. 20 Octrooiwet 
verplichtte het Hof •te verme/den, dat het 
voldoende technische wetenschap bezat of 
had verkregen om de uitvinding te begrij
pen of te kunnen beoordeelen, dat de des
kundigen de uitvinding onjuist uit het oc
trooischrift hebben begrepen. D aarge/aten 
of genoemd artikel eenige beteekenis heeft 
voor den uitleg van een octrooischrift, 
houdt het in zijn derde lid geenszins in -
gelijk het middel blijkbaar aanneemt -
dat de beschrijving enkel voor een deskun
dige, doch niet voor een leek begrijpe/ijk 
mag zijn. - Het staat den rechter vrij -
zooa/s het Hof ten deze deed - het ken
merkende van de uitvinding al te /eiden 
uit alle gegevens, welke in conclusies en 
beschrijving zijn te vinden. Uit 's Hofs 
01;erwegingen vo/gt, dat het cfe vermenging 
bmnen de straalinrichting a/s kenmerk 
heeft aanvaard, niet op grond van het met 
de inrichting beoogde doe/, doch vanwege 
dt; in_ he_t oc~rooischrift beschreven werking 
d1er mnchtmg. Zulk eene werking kan stel
Iig dienen om eene geoctrooi·eerde inrich
ting nauwkeurig aan te duiden. - Den 
eisch, dat het geoctrooieerde als beter moet 
warden beschouwd dan het reeds bekende 
of het geste/de doe/ door de inrichting be
ter wordt bereikt, heeft het Hof niet ge
steld, zoodat de desbetreffende grief feite
Jijken grondslag mist. - Van eene uitkomst 
op het gebied van nijverheid kan ten aan
zien van eene inrichting slechts warden ge
sproken, indien een praktisch resu/taat 
wordt verkregen, hetgeen, gelijk het Hof 
v~ststelde, met_ de onderhavige inrichting 
niet het geval 1s. - De klacht in cassatie 
omtrent het door het Hof beweerde/ijk na
ge/aten onderzoek kan geen doe/ treffen nu 
niet blijkt, dat in de vorige instantie; de 
wensch tot het instellen van dusdanig on
derzoek werd geuit. 9 Februari. 

Dlstrlbutlewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

26 I; Tarwebloemdistributiebeschikking 
I940 I art. 5; Brooddistributiebeschikking 
I940 II art. 8.) - Volgens art. 5 Tarwe
bloemdistributiebeschikking I940 I is het 
koopen van tarwebloem onder afgifte van 
een toewijzing a/s bedoeld in art. 3 onder b 
dier beschikking uitsluitend toegestaan aan 
dengene, aan wien de 1toewijzing is uitge
reikt; eveneens is het koopen van tarwe
b/oem onder afgifte van een toewijzing als 
bedoeld in art. 7 lid z onder a van de 
Brooddistributi'ebeschikking z940 II vol
gens art. 8 lid I dier beschikking uitslui
tend toegestaan aan dengene wien de toe
wijzing is uitgereikt; doch beide beschik
kingen houden zoodanige beperking niet in 
t . a. v. de door de Mee/centra/e uitgereikte 
toewijzingen, waaromtrent gelden de na
dere aanwijzingen van den Secr.-Generaal. 
- Uit het vorenstaande volgt, dat de te
lastlegging, sprekende van ,,toewijzingen" 

zonder nadere aanduiding, niet duidelijk 
opgeeft, waarvoor req. ter verantwoording 
werd geroepen, derhalve niet behelst een 
behoorlijke opgave van het te Jaste ge/egde 
feit a/s bij art. 26I Sr. op straffe van nie
tigheid vereischt. ( Anders: Adv.-Gen. 
Rombach, die concludeerde tat ontslag van 
rechtsvervo/ging). 9 Februari. 

Gemeentehelastlng·en. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 275.) - Hier is aanwezig een 
gebruik van het trottoir overeenkomstig 
zijn bestemming; onjuist is de stelling dat 
een trottoir, als waarvan hier sprake is, 
al/een dient om het publiek ge/egenhei'd te 
geven zich te voet daarover voort te be
wegen. Terecht dus heeft de R. v. B. in 
het uitbreiden van een aan de straat ge/e
gen caferuimte met een van stoelen, tafels 
en andere meubelstukken voorziene zitge
Jegenheid in de open lucht op het door de 
gemeente aange/egde en onderhouden trot
toir een gebruik van dat trottoir gezien als 
bedoeld in lid I van art. 275 Gem.we•t. 

IB Februari. 
Ontelgeningswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 

art. 40.) - Ten onrechte heeft de Rechtb. 
de overdrachtskosten niet in rekening ge
bracht. Of de onteigende door vergoeding 
van de verkoopwaarde volledi(! is schade
loos gesteld, is eene andere zaak. - Anders 
Proc.-Gen. Berger, met betoog, dat in di't 
geval, nu de onteigende zelve als exploi
tante van den grand is gedacht, er geen 
aan/eiding bestond de ter vastste/ling van 
de werkelijke waarde van den grond opge
maakte exploitatierekening met de over
drachtskosten te belasten. z8 Februari. 

Voed selvoorzlenin g·s beslult. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Voedse/

voorzieningsbesluit art. I 7; Slachtverbod 
I940 Varkens II art. I.) - Het Slachtver
bod I940 Varkens II, ge/dende ten tijde 
van het plegen van het bewezen verklaarde 
feit l;Jerust niet op de Landbouwcrisiswet 
I933, maar, behalve op een besluit van den 
Secr.-Gen. van het Dep. van Landbouw en 
Visscherij van 6 Sept. I940, enke/ op het 
Voedselvoorzieningsbesluit. Volgens 
artike/ I7 van dat besluit vindt artikel 
3I 6de lid Landbouwcrisiswet z933, betref
fende de verbeurdverklaring van voorwer -
pen, waarmede of ten aanzien waarvan het 
strafbaar feit is gep/eegd, ten aanzien van 
genoemd bes/uit overeenkomstige toepas
sing. Tot de artikelen waarop de straf be
rust behoot1t dus ook art. 3I 6de lid Land
bouwcrisiswet I933· 23 Februari. 

Slachtverbod varkens. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Voedsel

voorzieningsbesluit art. z7; S/achtverbod 
I940 Varkens II art. I.) - Het Slachtver
bod z940 Varkens II, geldende ten tijde 
van het plegen van het bewezen verklaarde 
feit berust niet op de Landbouwcrisiswet 
I933, maar, beha/ve op een bes/uit van den 
Secr.-Gen. van het Dep. van Landbouw en 



Visscherij van 6 Sept. z940, enkel op het 
Voedse/voorzieningsbesluit. Vo/gens 
artikel z7 van dat besluit vindt artikel 
3z 6de lid Landbouwcrisiswet z933, betref
fende de verbeurdverklarin,s van voorwer
pen, waarmede of ten aanzien waarvan het 
strafbaar feit is gep/eegd, ten aanzien van 
genoemd besluit overeenkomstige toepas
sing. Tot de artikelen waarop de straf be
rust behooi<t dus ook art. 3z 6de lid Land
bouwcrisiswet z933. 23 Februari. 

Rljksbelastlng·en. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet in

vordering 's Rijks dir. be/. art. zo.) - Art. 
zo van de wet van z845 geeft den Ontvan
ger we/ de ge/egenheid de '5oederen der na
latenschap aan te tasten als hadde de aan
vaarding niet onder het voorrecht van boe
delbeschrijving p/aats gehad, maar niet om 
de belastingschuld op de erfgenamen te 
verhalen zonder met voorme/de aanvaar
ding rekening te houden. ( Anders Adv.-

Gen. Ho/steyn, die echter we/ terugvorde
ring wi/ toelaten, wanneer mocht blijken, 
dat de erfgenaam ·te veel heeft betaald). -
De Hooge Raad, ten principa/e rechtdoen
de, beperkt de werking van het ten deze 
uitgevaardigde dwangbevel. 26 Februari. 

Armen wet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40.) - Daar het bur
gerlijk armbestuur te W . door het verstrek
ken aan den armlastige van verhuiskosten 
invloed op diens komst te G . heeft uitge
oefend, hebben Ged. Staten terecht aan 
art. 40 toepassing ge,!leven. Een vage toe
zegging van een werkgever, dat hij den 
armlastige tijde/ijk zou kunnen gebruiken, 
indien het een druk seizoen zou worden, 
vermag de medewerking tot verhuizing van 
het gezin, waardoor de gemeente G. met 
het risico der armlastigheid van dit gezin 
werd belast, niet te rechtvaardigen. 

27 Februari. 
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Hoofdgroep :, . 
500. Balk- (I-))ijzer en kanaal (U-)ijzer. 

510. Balkijzer (I-) , normaalprofiel. 
511. Met een lijfhoogte tot en met 200 
mm. 
512. Met een lijfhoogte grooter dan 200 
mm. 

520. Breedflensbalken (profielen DIN, 
DIR, DIL, DIE e.d.). 

521. Met een lijfhoogte tot en met 400 
mm. 
522. Met een lijfhoogte grooter dan 400 
mm-

530. Kanaalijzer (U-), normaalprofiel. 
531. Met een lijfhoogte tot en met 200 
mm. 
532 . Met een lijfhoogte grooter dan 200 
mm. 

540. Overige I- en U-balken n.a.g. 

Hoofdgroep 6: 
600. Spoorwegbovenbouwmateriaal. 

610. Materiaal voor normaalspoor. 
6u. Rails. 
612. IJzeren dwarsliggers . 
613. Lasch-, onderleg- en klemplaten. 

620. Materiaal voor trambanen. 
621. Rails, inclusief groefrails. 
622. IJzeren dwarsliggers. 
623. Verbindingsstangen, Jasch platen e.d. 

630. Materiaal voor smalspoorbanen. 
631. Rails. 
632 .. IJzeren dwarsliggers. 
633. Laschplaten e.d. 

640. Kraanrails. 

Hoofdgroep 7: 
700. Stalen buizen (dus geen gegoten ijzeren 
buizen) . 

710. Gas-, water- en stoompijpen, zwart, 
gegalvaniseerd en rood volgens de nor
maalbladen N 236-N 237, resp. volgens 
British Standard, ook in de voorkomende, 
maar niet genormaliseerde afmetingen. 

711. Gelaschte zwarte pijp. 
712. Naadlooze zwarte pijp. 
713. Gelaschte gegalvaniseerde pijp. 
714. Naadlooze gegalvaniseerde pijp. 
715. Gelaschte stoompijp. 
716. Naadlooze stoompijp. 

720. Vlampijpen, steunpijpen en dikwan
dige pijpen, naadloos met gladde onbe
werkte einden, exclusief koudgetrokken 
precisiepijpen. 

721. Vlampijpen. 
722. Steunpijpen en dikwandige pijpen. 

730. Gelaschte (autogeen-, electrisch-, met 
watergas-) en gcklonken buizen, met uit
zondering van rijwielpijpen en meubelbui
zen. 
740. Stalen mof- en flensbuizen voor alle 
soorten verbindingen (geen gegoten bui
zen). 

741. Mofbuizen. 
742. Flenspijpen. 

750. Naadlooze en gelaschte koudgetrok
ken precisiepijpen, profielpijpen, vliegtuig
buizen, rijwielbuizen, buizen voor stalen 
.meubelen. 

751. Naadlooze precisiepijpen enz. 
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752. Gelaschte precisiepijpen enz. 
760. Isolatiepijp, d.w.z. schroef- en schuif
buis voor electrische installaties. 
780. Overige buizen n.a.g., uitgezonderd 
buizen uit gelegeerde staalsoorten. 

Hoofdgroep 8 : 
800. Draad. 

810. Walsdraad, al of niet gebeitst, ge
zuurd e.d. 
820. Getrokken ijzerdraad in ringen. 

821. Blank getrokken ijzerdraad, a l of 
niet verkoperd. 
822. Gegloeid ijzerdraad. 
823. Gegalvaniseerd ijzerdraad. 

830. Getrokken staaldraad met hooge vast
heid, b.v. voor het vervaardigen van vee
ren, staalkabels e.d. 

Hoofdgroep g : 
goo. Overige walserijproducten. 

910. Damwandijzer. 

N °. 108. 

7 October I942. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende verplich 
ting tot het verstrekken van inlichtingen 
op economisch gebied. (Verordeningen
blad, Aflevering 26.) 

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

Artikel 1. 

Een ieder is gehouden aan den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied of aan de door hem aangewezen instan
tie inlichtingen te verstrekken aangaande: 

1) de benoodigde of aanwezige werk
krachten; 

2) de benoodigde grondstoffen, materia
len, producten, machines of apparaten, de 
voorraden aan dezelve, alsmede bet doe!, 
waarvoor zij worden gebruikt; 

3) de benoodigde steenkool of energie 
dan we! de productie daarvan ; 

4) de benoodigde, de werkelijk verrichte 
of de mogelijkerwijze te verrichten economi
sche prestaties; 

5) de urgentie van de onder 1 tot en 
met 4 genoemde behoefte, 
in zooverre zoodanige inlichtingen door de 
bovengenoemde instanties voor bet ontwer
pen en voor de uitvoering van maatregelen 
op economisch gcbied noodzakelijk worden 
geacht. Artikel 2. 

(1) Hij die opzettelijk of door schuld de 
in artikel 1 bedoelde inlichtingen niet, niet 
tijdig of niet volledig, dan we! bij zijn in
lichtingen onjuiste opgaven verstrekt, wordt 
gestraft met tuchthuisstraf, met gevangenis
straf van ten hoogste vijf jaren of met geld
boete tot een onbeperkt bedrag. 

(2) In ernstige gevallen kunnen vrij
heidsstraffen en geldboeten naast elkaar 
worden opgelegd. 



N°. 108-109 

Artikel 3. 
(1) Hij die zich v66r de afkondiging van 

deze verordening wegens onjuiste, niet, niet 
tijdig of niet volledig verstrekte inlichtingen, 
als bedoeld in artikel 1, ender 1 tot en met 
5, overeenkomstig andere strafbepalingen 
aan een strafbaar feit heeft &chuldig ge
maakt, verkrijgt vrijdom van straf, wanneer 
hij de onjuiste opgaven binnen een maand 
na de afkondiging van deze verordening bij 
de instantie, waaraan hij deze opgaven heeft 
verstrekt, herstelt of aan deze instantie als
nog de niet, niet tijdig of niet volledig ver
strekte opgaven doet toekomen. 

(2) Het voorgaande is niet van toepas
sing, wanneer tegen den dader reeds een ver
volging is ingesteld of een vooronderzoek is 
aangevangen. 

Artikel 4. 

(1) Tot berechting van de in artikel 2 
genoemde strafbare feiten is het Duitsche 
Hooggerechtshof als bijzonder gerecht bij 
uitsluiting bevoegd. 

(2) De voorschriften betreffende de be
voegdheid van den Duitschen Krijgsraad en 
van de Bijzondere Rechtbank voor strafza
ken voor leden der SS en voor de leden der 
politie-organisaties met een bijzondere taak 
blijven onaangetast. 

(3) De strafvervolging wordt uitsluitend 
ingesteld op klachte van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
(Commissaris-Generaal voor Financien en 
Economische Zaken) of van di; door hem 
tot het instellen van zoodanige klachten ge
machtigde instantie. D e klacht wordt bij de 
met de vervolging belaste instantie inge- . 
diend. 

Artikel 5. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 7 October 1942. 

De R ijkscoaunissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

VERBETERING. 

Verordening No. r3/r942 (AHevering 4), 
artikel ~, lid 2, ender 2, tweede regel. De 
Nederlandsche tekst wordt ge!ezen: ,,en in 
den handel brengen van gereedschappen en 
hulp-". 

Artikel 8, lid 3, derde regel. De Neder
landsche tekst wordt gelezen: ,,goecleren 
wordt gelast door den plaatselijken". 

Artikel I9, lid r, eerste regel. De Duitsche 
tekst wordt gelezen: ,,Die Befugnisse, die 
nach Artikel 76f". 

Artikel I9, lid I, zesde regel. De Neder
landsche tekst wordt ge!ezen: ,,toekomen 
aan den Minister van Binnenlandsche Za
ken". 
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N°. 109. 

29 September 1942. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Sociale Zaken en van Fi
nancien tot wijziging der Ziektewet. 
(Verordeningenblad, Aflevering 26.) 

Op grond van § I der Verordening N°. 23/ 
r940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 3 
der V~ror~ening N°. 3/r940 van den Rijks
comm1ssans voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd 

en aangcvuld: 
I. 

Het tweede !id van artikel 26 vervalt. Het 
derde lid wordt tweede lid. 

II. 
H et zevende en achtstc lid va n artikel 37 

worden gelezen als volgt: 
,, 7. Aan vrouwelijke verzekerden wordt 

bij haar bevalling een bijdrage in eens in de 
kosten der bevalling van 55 gulden uitge
keerd, mits zij in het laatste jaar, vooraf
gaande aan haar bevalling, gedurende ten 
minste I 56 werkdagen verplicht verzekerd 
zijn geweest. 

8. De bijdrage in de kosten der bevalling 
overeenkomstig lid 7 ontvangen ook de echt
genooten, zoomede de dochters, stief- en 
pleegdochters van verzekerden, die v66r de 
bevalling t en minste gedurende 3 maanden 
met den (de) verzekerde in gezinsverband 
hebben geleefd, voor zoover: 

a. zij niet reeds een aanspraak op een 
bijdrage in de kosten harer bevalling hebben 
overeenkomstig' lid 7, en 

b. de verzekerde in het laatste jaar v66r 
de bevalling ten minste r56 werkdagen ver
p!icht verzekerd is geweest." 

III. 
Artikel so wordt gelezen als volgt: 
,,Den verzekerde komt geen ziekengeld toe, 

indien hij niet is ingeschreven bij een over
eenkomstig het Ziekenfondsenbesluit toe
gelaten ziekenfonds of, indien hij zijn woon
plaats heeft in een anderen Staat, bij een in 
dien anderen Staat gevestigde, met een toege
laten ziekenfonds overeenkomende instel
ling." 

IV. 
In den aanhef van het eerste lid van artikel 

53 vervallen de woorden ,,en eventueel het 
verleenen van verloskundige hulp". 

V. 
Het zesde en achtste lid van artikel 55 

worden gelezen als volgt : 
,,6. Een vrouw, wier bevalling waarschijn

lijk is binnen IO weken na het einde harer 
verplichte verzekering, heeft aanspraak op 
de. uitkeering, bedoeld bij het vierde lid van 
artikel 37. Heeft de bevalling plaats binnen 
het vorenbedoelde tijdvak na het einde der 
verplichte verzekering, dan heeft zij aan
spraak op de uitkeeringen overeenkomstig de 
leden 5 en 7 van artikel 37. lndien de verze
kerde tevens is echtgenoote, dochter of 
stief- of pleegdochter van een verzekerden 
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man, onderscheidenlijk tevens is dochter of 
stief- of pleegdochter van een verzekerde 
vrouw, heeft zij bij bevalling slechts eenmaal 
aanspraak op de ui tkeering overeenkomstig 
het zevende lid van artikel 37. Deze uitkee
ring is verschuldigd door het verzekerings
orgaan, waarbij zij zelf Jaatstelijk verzekerd 
was. 

,,8. Bij bevalling hebben de echtgenoote, 
alsmede de dochters, stief- en pleegdochters, 
van personen, die in het jaar, voorafgaande 
aan het e\nde hunner verplichte verzekering, 
op ten mmste 156 werkdagen verplicht ver
zekerd zijn geweest en die ingevolge het eerste 
lid recht op ziekengeld zouden hebben, in
dien zij op den dag dier bevalling wegens 
ziekte ongeschikt tot werken zouden zijn ge
worden, recht op de in het achtste lid van 
artikel 37 genoemde uitkeering, wanneer 
overigens aan de voorwaarden van het 
achtste lid van artikel 37 is voldaan. Tot 
uitkeering verplicht is het ingevolge het 
eerste lid bevoegde orgaan. Zijn de recht
hebbenden tevens verzekerden of is hun het 
recht krachtens het zesde lid op uitkeering 
ingevolge het zevende lid van artikel 37 toe
gekend, dan hebben zij recht op een uitkee
ring in den zin van het zevende lid van arti
kel 37. Tot uitkeering verplicht is in dit geval 
het orgaan, waarbij zij zelf verzekerd zijn 
of laatstelijk verzekerd waren." 

VI. 
Artikel 66 word t gewijzigd als volgt: 
In den eersten volzin worden de woorden 

,,uit statistische gegevens" vervangen door 
d e woorden .,naar zijn oordeel u it de hem ter 
beschikking staande gegevens" en vervallen 
de woorden .,met ten hoogste de helft". 

VII. 
In het tweede lid van artikel 84 vervallen 

de woorden ,,en de behandeling". 

VIII. 
Het eerste lid van artikel 106 wordt ge

wijzigd als volgt: 
Het woord ,,behandeling" wordt vervangen 

door het woord .,uitkeering". Aan dat lid 
wordt de volgende volzin toegevoegd: 

.,In1_ien he! beroep betreft een beslissing, 
waarbtJ het z1ekengeld geheel of ten deele is 
geweigerd wegens overtreding der controle
voorschriften, kan ·het ook worden ingesteld 
ter zake dat er tusschen de weigering van het 
ziekengeld en de gepleegde overtreding on
evenredigheid bestaat." 

IX. 
Het eerste lid van artikel 127, onder b, 

wordt gewijzigd als volgt : 
Het woord ,,behandeling'' wordt vervangen 

door het woord .,uitkeering". Toegevoegd 
wordt de volgende volzin: 

,,Indien het beroep betreft een beslissing 
waarbij het ziekengeld geheel of ten dee!~ 
is geweigerd wegens overtreding der controle
voorschriften, kan het ook worden ingesteld 
ter zake, dat er tusschen de weigering van 
het ziekengeld en de gepleegde overtreding 
onevenredigheicl bestaat." 

X. 
In het vijfde lid van artikel r4 I wordt het 

woord ,,ziekengt"ld" vervangen door de woor
den ,,ziekengeld of de uitkeering, bedoeld bij 
het zevende lid van artikel 37". 

XI. 
Na artikel 141 wordt het volgende artikel 

141bis ingevoegd: 

,,Artikel 14rbis. 
1. De gemeentebesturen zijn gehouden 

aan de Raden van Arbeid en aan de erkende 
bedrijfsvereenigingen ten behoeve van de 
uitvoering dezer wet kosteloos inlichtingen 
te doen verstrekken uit de bevolkingsregis
ters. 

2. Alie ambtenaren, tot afgifte van uit
treksels u it registers van den burgerlijken 
stand bevoegd, zijn verplicht aan de Raden 
van. ~rbeid en aan ~e. erkende bedrijfsver
eemgmgen kosteloos m!tchtingen te verstrek
ken uit die registers en uit de gegevens 
waarover zij t en aanzien van levenloos aan~ 
gegeven kinderen beschikken. " 

Artikel 2. 

In artikel 1 van het K oninklijk Besluit 
van 28 Januari 1931, Staatsblad n°. 24 tot 
vaststelling van een algemeenen maat;egel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 26 eerste 
lid, der Ziektewet, wordt na het b~paalde 
onder letter c d e volgende volzin ingevoegd: 

,,c bis. indien zij in loondienst van een 
privaat persoon voor het verrichten in diens 
h:-iishouding van huiselijke of persoonlijke 
d1ensten werkzaam zijn en zij, hetzij bij den 
werkgever inwonen, hetzij in dezelfde kalen
derweek ten minste 5 dagen in dienst van 
denzelfden werkgever plegen werkzaam te 
zijn,,, . 

Artikel 3. 
(1) De uitkeeringen, welke door den Raad 

van Arbeid of een overeenkomstig de Ziekte
wet erkende bedrijfsvereeniging ingevolge 
het. bepaalde bij artikel 37, leden 7 en 8, of 
arttkel 55, leden 6 en 8, der Ziektewet over 
het tijdvak van I November 1941 tot en met 
31 December 1942 zijn gedaan, worden door 
het Rijk aan den Raad van Arbeid onder
scheidenlijk aan de erkende bedrijfs;_,ereeni
ging, terugbetaald. 

(2) De Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Sociale Zaken en van 
Financien geven nadere uitvoeringsvoor
schriften over deze terugbetaling. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op 1 Novem

ber 1942. 
's-Gravenhage, 29 September 1942. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep . v. F., 

M. ROST VAN TONNlNGEN. 

N°. 110. 

2z Augustus z942. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departementen 
van Sociale Zaken en van F inancien, 
houdende wijziging van het B esluit No. 
159/1941 betreffende tijdelijke verhoo
ging van bepaalde sociale verzekerings
renten met een bijzonderen toeslag. 
(Verordeningenblad, Aflevering 26.) 
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Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/,940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Artikel 4 van het Beluit No. 159/,941 be 
treffende tijdelijke verhooging van bepaalde 
sociale verzekeringsrenten met een bijzon
deren toeslag wordt artikel 4, eerste lid; aan 
dat lid wordt als tweede lid toegevoegd: 

,,(2) Het eerste lid is van overeenkom
stige toepassing ten aanzien van pensioenen, 
renten of u itkeeringen, toegekend krachtens 
een bijzondere pensioen regeling, ook al is in 
die regeling het tegendeel bepaald." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot I Juli 1941. 

's-Gravenhage, 21 Augustus 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 
Wnd. S .- G. v. h. Dep. v . F., 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

3z Augustus z942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken tot wij ziging van het 
Ziekenfondsenbesluit. (Verordeningen
blad, Aflevering 26.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1 940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Artikel 13, eerste lid, van het Ziekenfond
senbesluit (No. 160/1941) wordt gelezen als 
volgt: 

,,1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken is bevoegd een 
gemachtigde met het toezicht op de zieken
fondsen te belasten. Deze heeft den titel van 
,,Commissaris, belast met het toezicht op de 

•ziekenfondsen". D e vorengenoemde Secre
taris- G eneraal regelt zijn bezoldiging. D e 
Commissaris wordt bij de uitoefeningvan zijn 
taak bijgestaan door een raad van bijstand." 

Artikel 2 . 

Artikel 14 van het Ziekenfondsenbesluit 
wordt Artikel 14, eerste lid; daaraan wordt 
toegevoegd een tweede lid, luidende: 

,,2) D e Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken wijst een der 
leden van den raad van bijstand aan als 
plaatsvervanger van den Com:missaris." 

Artikel 3. 
Artikel 15, derde lid, van het Ziekenfond

senbesluit vervalt. D e leden 4 en 5 worden 
genummerd 3 en 4. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 31 Augustus 1942. 

Wnd. S .-G. v. h. Dep. v. S. Z ., VERWEY. 

2z Augustus z942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Sociale Zaken tot aanvulling van 
het Ziekeniondsenbesluit. ( Verordenin
genblad, Aflevering 26.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/,940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/,940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche geb:ed wordt, t e r aanvulling van 
het Ziekenfondsenbesluit (No. 160/r941), be
paald: 

Artikel 1. 

D e bepalingen van het Ziekenfondsenbe
sluit (No. 160/1941) en de ingev olge dit be
sluit vastgestelde of nog vast te stellen uit
voeringsvoorschriften blijven buiten toepas
sing ten aanzien van de arbeiders, werkzaam 
bij de Organisation Todt of bij ondernemin
gen, aangesloten bij die Organisation, ten 
aanzien van wie de voorwaarden van be
doeld besluit vervuld zijn. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 15 April 1942. 

's-Gravenhage, 21 Augustus 1942. 

Wnd. S .-G. v . h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

N°. 113. 

5 September 1942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Sociale Zaken betreffende uitkee
ringen bij bevalling aan niet verplicht 
verzekerde arbeiders en arbeidsters in 
den zin der Ziektewet. ( Verordeningen
blad, Aflevering 26.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

(1) Vrouwelijke arbeiders in den zin der 
Ziektewet, die in verband met het bepaalde 
bij de artikelen 24 en 25 dier wet of met het 
bepaalde bij de artikelen ia en 1b van het 
Koninklijk Besluit van 28 Januari 1931, 
Staatsblad No. 24, niet verplicht verzekerd 
zijn, hebben bij bevalling tegenover haar 
werkgever dezelfde aanspraak op de uitkee
ring overeenkomstig het zevende lid van ar
tikel 37 der Ziektewet als verplicht verze
kerden. In de plaats van de aldaar gestelde 
voorwaarde van ten minste 156 werkdagen 
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5 Januari r942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Crisiszuivelbesluit 1940 (gecon
denseerde melk en blokmelk) , art. 6.) 

De bewezenverklaring, die spreekt 
van het in voorraad hebben van blikjes 
gecondenseerde melk en van kisten met 
blikjes gecondenseerde melk, laat de uit
legging niet toe, dat antler het daarin 
genoemde gewicht van die goederen te 
verstaan is het netto gewicht, dus van 
de melk alleen . Derhalve valt het be
wezen-verklaarde feit niet antler het 
verbod van art. 6 Crisiszuivelbesluit 
1940 (gecondenseerde melk en blok
melk), dat verbiedt het netto voorhan
den of in voorraad hebben van meer dan 
500K.G. gecondenseerde melk. (Anders: 
Adv.-Gen. Wijnveldt) . 

Op het beroep van I. de S., koopman, wo
nende te Sluis, requirant van cassatie tegen 
een mondeling vonnis van den Econ. Rechter 
bij de Arr.-Rechtbank te Middelburg van 
25 Sept. 1941, waarbij requirant ter zake 
van: ,,het handelen in strijd met een krach
tens de Landbouwcrisiswet 1933 vastgesteld 
voorschrift ,,met aanhaling van de artt. r, 
31 , 36 Landbouwcrisiswet 1933, artt. 6, 8 
Crisis-Zuivelbesluit 1940 (Gecondenseerde 
melk en blokmelk), de artt. 23, gr, 33 Sr., is 
veroordeeld tot eene geldboete van vijf en 
twintig gulden en tien dagen vervangende 
hechtenis, met verbeurdverklaring der in be
slag genomen melk. (Gepleit door Mr. W. 
Blackstone). 

De Hoage Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: 

r. ,,S. of v. t . van art. I Sr., art. 31 der 
Landbouw-Crisiswet 1933, art. 6 van het Cri
sis-Zuivelbesluit 1940 (Gecondenseerde melk 
en blokmelk), de artt. 350, 351, 352, 367 Sv., 
de artt. r, 2 en 3 van het Besluit van den 
Secr.-Gen. van het Departement van Justitie 
de data 4 April 1941 met betrekking tot de 
berechting van strafzaken, rakende het eco
nomische !even (Verordeningenblad 1941 
no. 71), 

doordien de econ. rechter, beraadslagend op 
grand van de tenlastelegging, inhoudend: 

,,dat de (requirant) op of omstreeks 7 
April 1941 te of nabij Sluis ongeveer 163 
blikjes gecondenseerde taptemelk, ongeveer 

44 blikjes gecondenseerde melk, ongeveer 97 
kisten met elk 48 blikjes gecondenseerde 
melk, te zamen tot een gewicht van ongeveer 
1900 kilogram, althans meer dan 500 kilo
gram heeft in voorraad althans voorhanden 
gehad", 

en dit ten laste gele~de feit bewezen ver
klarend (met dien verstande antler meer, dat 
requirant de bij de tenlastelegging vermelde 
goederen tot een totaal gewicht van ongeveer 
1900 kilogram heeft in voorraad gehad), 

den requirant deswege strafbaar heeft ge
oordeeld en hem straf heeft opgelegd, 

zulks ten onrechte, 
omdat art. 6 van het Crisis-Zuivelbesluit 

1940 (Gecondenseerde melk en blokmelk) 
slechts verbiedt een hoeveelheid geconden
seerde melk, grooter dan 500 K.G. netto 
voorhanden of in voorraad te hebben, 

terwijl het ten laste gelegde en bewezen 
verklaarde feit oak niet uit anderen hoofde 
strafbaar is;" 

2. ,,S. of v. t. van de artt. 338, 339, 341, 
344, 350, 351, 352, 358, 359, 367 Sv., de artt. 
r, 2 en 3 van het Besluit van den Secr.-Gen. 
van het Departement van Justitie de data 
4 April 1941, met betrekking tot de berech
ting van strafzaken, rakende het economische 
!even (Verordeningenblad 1941 no. 71) , 

doordien de econ. rechter bewezen heeft 
verklaard, dat requirant het hem ten laste 
gelegde feit heeft begaan, daartoe - blijkens 
de in het proces-verbaal der terechtzitting 
opgenomen aanteekening van het mondeling 
vonnis - als bewijsmiddelen bezigend: 

,,De feiten en omstandigheden, vermeld in 
en bewezen door voormelde verklaringen van 
den verdachte sub A; 

den inhoud van het ambtseedig proces
verbaal, voorzoover berustende op eigen 
waarneming en bevinding van de verbali
santen", 

waaruit niet blijkt, op welk ,,ambtseedig 
proces-verbaal" de econ. rechter hierbij doelt, 
wordende immers in het proces-verbaal der 
terechtzitting melding gemaakt van overleg
ging onder meer van : 

a. 
b. een ambtseedig proces-verbaal de data 

8 April 1941, opgemaakt door de controleurs 
der Landbouw-Crisiswet 1933, J. A. Corre 
en D . Holleman, beiden te Oostburg, 

c. een gelijk proces-verbaal de data 12 
April 1941, opgemaakt door J. A. Corre en 
D. Holleman voornoemd," 

terwijl, ingeval het vonnis zou doelen op 
het sub b genoemde proces-verbaal, bedoeld 
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proces-verbaal de bewezenverklaring niet 
kan helpen dragen, daar het omtrent de be
wezen verklaarde feiten niets inhoudt;" 

0. dat bij het bestreden vonnis met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, is be
wezen verklaard overeenkomstig het telast
gelegde, dat requirant te Sluis op 7 April 
1941 ongeveer 163 blikjes gecondenseerde 
taptemelk, ongeveer 44 blikjes geconden
seerde melk, ongeveer 97 kisten met elk 48 
blikjes gecondenseerde melk tot een totaal 
gewicht van ongeveer 1900 kilogram heeft 
in voorraad gehad; 

0. wat het eerste middel betreft, 
dat art. 6, re lid van het Crisis-Zuivelbe

sluit 1940 (Gecondenseerde melk en blok
melk) luidt: 

Het is verboden een hoeveelheid gecon
denseerde melk, grooter dan 500 K .G. netto 
voorhanden of in voorraad te hebben ; 

dat de bewezenverklaring, die spreekt van 
het in voorraad hebben van blikjes gecon
denseerde melk en van kisten met blikjes ge
conder..seerde melk, de uitlegging niet toe
laat, dat onder het daarin genoemde gewicht 
van die goederen is te verstaan het netto ge
wicht, dus van de melk alleen; 

dat derhalve het bewezen verklaarde feit 
niet valt onder het vermelde verbod van art. 
6, re lid van genoemd besluit, dat het even
min oplevert strijd met een antler krachtens 
de Landbouwcrisiswet 1933 vastgesteld voor
schrift, terwijl evenmin bij eenig antler wets
voorschrift tegen dat feit straf is bedreigd; 

dat derhalve het eerste middel gegrond is; 
0. waar uit het hierboven overwogene 

volgt dat het bewezen verklaarde nimmer tot 
eene veroordeeling van requirant kan leiden, 
het onderzoek omtrent het tweede middel, 
hoewel den vorm betreffende, achterwege 
kan blijven; 

Vemietigt het bestreden vonnis, behalve 
zooveel de bewezenverklaring betreft, 

en rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. 0.: 

Ontslaat den requirant van alle rechtsver-
volging; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
[Anders Adv.-G. Wijnveldt, die opmerkte: 
,,Het eerste middel acht ik juist. De ge-

condenseerde melk waarvan hier sprake is, 
was blijkens den in het middel vermelden 
inhoud der telastelegging verpakt in blikjes 
en kisten, alles te zamen ongeveer 1900 kilo
gram wegend. Art. 6 van het Crisis-Zuivel
besluit 1940 (gecondenseerde melk en blok
melk) stelt strafbaar het voorhanden hebben 
van een hoeveelheid gecondenseerde melk 
grooter dan 500 Kilogram netto. Nu zal de 
in de telastelegging genoemde hoeveelheid 
wel meer dan 500 kilogram hebben bedragen, 
maar dit neemt niet weg, dat naar mijn gc
voelen een onderzoek had behooren te wor
den ingesteld naar het gewicht van den in
houd der busjes. Het ontbreken van het 
woord ,,netto" in de telastelegging acht ik 
minder juist, <loch niet van dergelijk gewicht, 
dat daarop de vervolging in deze zaak zou 
moeten stranden. Men moet nu aannemen, 
,:!at de bruto-hoeveelheid vermeld is, en uit 

het onderzoek had kunnen, en ook moeten 
blijken, dat na aftrek van de tarra requirant 
zich schuldig had gemaakt aan overtreding 
van voormelde bepaling. Dit ware des te 
eenvoudiger geweest, daar de ambtenaren 
den inhoud der blikjes in hun proces-verbaal, 
dat als bewijs gebruikt is, nauwkeurig hebben 
aangegeven, en daaruit blijkt, dat zij met 
19u.51 Kilogram het netto gewicht bedoel
den. 

Het tweede middel kan naar mijn meening 
niet tot cassatie leiden. Wei had in de aan
teekening nauwkeuriger vermeld kunnen 
worden welk proces-verbaal de Rechter op 
het oog had, nu er twee ter zitting waren 
overgelegd, <loch kennelijk heeft de Rechter 
bij zijn aanteekening beide als een beschouwd 
wat m. i. gezien den inhoud zeer wel moge
lijk was. 

Op grond van het eerste middel concludeer 
ik, dat het vonnis worde vemietigd en de 
zaak verwezen naar het Gerechtshof te 
's-Gravenhage ten einde met inachtneming 
van 's Hoogen Raads arrest verder te worden 
berecht en afgedaan."] 

(N. J.) 

5 Januari z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939, art. 9.) 

Kennelijk is bedoeld telaste te leggen 
overtreding van het verbod van art. 9 
der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet. 
De telastelegging houdt niet in, in hoe
veel weken req. zich vleesch verschaft 
heeft, noch hoeveel vleesch in elk dier 
weken, <loch stelt dat req. zich ,,in di
verse weken" na 1 Juni 1940 ± 33 K.G. 
vleesch verschaft heeft. Dergelijke te
lastlegging is zoo vaag, dat zij niet ge
zegd kan warden een behoorlijke feite
lijke omschrijving in te houden van dat
gene, waarvoor req. ter verantwoording 
geroepen werd en behelst mitsdien niet 
eene opgave van het telaste gelegde feit, 
zooals art. 261 Sv. op straffe van nietig
heid eischt. 

Op het beroep van G. A. H. H., slagers
knecht, wonende te Maastricht, requirant 
van cassatie tegen een mondeling vonnis van 
den Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtb. te 
Maastricht van 9 Sept. 1941, waarbij requi
rant ter zake van ,,het verbod van art. g rste 
lid der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 
opzettelijk overtreden" met aanhaling van de 
artt. 9 lid 1, 12 lid 1b, 15 lid 1 dier wet, 1 

der Hamsterbeschikking, 23, 33 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot een geldboete van vijftien 
gulden, subsidiair tien dagen hechtenis met 
verbeurd verklaring van de bij requirant in 
beslag genomen 33 K.G. vleesch of de op
brengst daarvan. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luiden
de: 
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,,dat hij van meening is terecht hiertegen 
cassatie te hebben aangeteekend, daar im
mers uit de getuigenverklaringen enkel en 
alleen als bewezen kan worden aangenomen, 
dat hij die goederen gedeeltelijk voor eigen 
gebruik en gedeeltelijk voor den winkel in 
voorraad had, terwijl zelfs een gedeelte hier
van verkregen was, voordat de distributie 
van vleesch was ingevoerd; 

dat requirant dan ook volkomen ter goeder 
trouw deze goederen in zijn bezit had en der
halve alleszins van meening is, dat het ten 
laste gelegde geenszins bewezen is; ' 

Redenen, waarom requirant op voormelde 
gronden meent, dat het vonnis van den Ed. 
Achtb. Heer Econ. Rechter te Maastricht van 
9 Sept. 1941 moet worden vernietigd, daar 
heeft plaats gehad s., althans v. t. van de 
artt. 9 lid· 1, 12 lid 1b en 15 lid 1 van de Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939, art. 1 van 
de Hamsterbeschikking, artt. 23, 24, 33 en 
91 Sr., alsmede artt. 351, 423 en 425 Sv.;" 

0. ambtshalve: 
dat aan requirant bij inleidende dagvaar

ding te laste gelegd is, dat hij in diverse we
ken na 1 Juni 1940 te Maastricht - nadat 
bij Beschikking van de Ministers van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij dd. 10 Mei 1940 alle le
vensmiddelen waren aangewezen als soorten 
van goederen, waarvan het een ieder verbo
den was, zich binnen een kalenderweek meer 
te ve'tschaffen dan hij of de · groep van per
sonen, voor welke hij gewoon was zich die 
goederen te verschaf~en, daarvan gedurende 
een week placht te verbruiken - opzettelijk 
in strijd met art. 9, lid 1, der ,,Prijsopdrij
vings- en Hamsterwet 1939" zich heeft ver
schaft, althans zich heeft verschaft - door 
welk verschaffen hij overfreding van het ver
bod van art. 9, · lid 1, der ,,Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939" opzettelijk bewerkte, 
althans door welk verschaffen het aan zijn 
schuld was te wijten, dat het verbod van dat 
artikel nief werd nagekomen, ' 

ongeveer 33 K,G. vleesch, te weten twee 
hammen, een rolham, een stuk spek en vier 
stukken rookvleesch, althans een hoeveelheid, 
welke grooter was dan de hoeveelheid, die 
hij of de groep van personen, voor welke ht,i 
gewoon was zich dergelijke levensmiddelen 
te verschaffen, daarvan gedurende een week 
placht te verbruiken; 

dat kennelijk is bedoeld te laste te leggen 
overtreding van het verbod van art, 9 der 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet, strafbaar 
gesteld bij art. 12 1ste lid, aanhef en onder b 
dier wet; 

dat deze telastelegging niet inhoudt, in 
hoeveel weken requirant zich vleesch ver
schaft heeft, noch hoeveel vleesch in elk 
dier weken; 

dat ten aanzien van deze punten de dag
vaarding enkel inhoudt dat requirant zich 
,,in diverse weken" na 1 Juni 1940 ± 33 
K.G. vleesch verschaft heeft; 

dat een dergelijke telastelegging zoo vaag 
is, dat zij niet gezegd kan warden eene be
hoorlijke feitelijke omschrijving in te houden 
van datgene, waarvoor requirant ter verant-

woording geroepen werd en mitsdien niet be
helst eene opgave van het telastegelegde feit, 
zooals art. 261 Sv. op straffe van nietigheid 
eischt; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Verklaart de inleidende dagvaarding nie

tig, 

[De Adv.-Gen. Wijnveldt merkte in zijn 
conclusie, na mededeeling van de in het von
nis gebruikte bewijsmiddelen, het volgende 
op: 

,,Met het middel kan ik mij vereenigen. 
Inderdaad kan uit bovenstaande bewijsmid
delen' worden afgeleid, dat req. een grootere 
hoeveelheid vleeschwaren voorhanden had, 
dan hij, gelet op den omvang van zijn gezin 
zich binnen een kalenderweek (of eenige we
ken) zou hebben kunnen of juister, mogen 
verschaffen, <loch er vloeit niet uit voort, dat · 
hij zich die goederen inderdaad binnen een 
kalenderweek (of meer weken) verschaft 
heeft op zoodanige wijze, dat hij daarmede 
in strijd handelde met art. 9 lid 1 van de 
Prijsopdrijvings- en hanmsterwet 1939. 

Het komt mij voor dat een nader onder
zoek omtrent de wijze van verschaffen der 
waren had ·b ehooren te worclen ingesteld, aJ.: 
vorens tot dagvaarding was overgeg-aan. Dit 
plijkt reeps uit de telastelegging, welke niet 
nauwlceurig · vermeldt een of meer weken, 
waa_rin req. zich de waren zou hebben ver
schaft, en evenmtn de· juiste noeveelheden 
noemt, welke req. zich wekelijks verschaft 
heeft, doch heel ruim spi;eekt van diverse 
weken, en da·n samenvattend hetgeen in die 
diverse weken, wefke ei drie maar ook twin
tig kunnen zijn, bijeengebracht is door req., 
ineens een totaal van ongeveer 33 Kilogram 
9psomt, _ 

Waarschijnlijk zal m. i. op deze telasteleg
ging vrijspraak moeten volgen, ten minste 
wanneer niet meer gegevens voor den dag 
komen. Ook in dat . laatste geval zal echte,r 
de· omschrijving .,diverse weken" wellicht te 
vaag blijken. 

Het vonnis acht ik gezien art. 359 Sv. dus 
niet vofdoende met redenen omkleed, zoodat 
ik concludeer tot vemietiging en verwiJzing 
der zaak naar het Gerechtshof te 's-Herto
genbosch, ten einde met inachtneming van 
's Hoogen Raads arrest verder te warden be-
recht en afgedaan. · 

(N. J .) 

5 Januari z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 350; Besluit Secr.-Gen. 
v. Justitie inz. berechting v. strafzaken, 
rakende het econ. !even. Verord.blad 15/ 
1941, No. 71, art. 5 lid 3; Slachtverbod 
1940 Rundvee art. 2.) 

Art. 2 Slachtverbod 1940 Rundvee 
verbiedt in het 1ste lid onvoorwaardelijk 
het slachten van rundvee en bepaalt in 
het 2e lid in welke gevallen dit verbod 
niet geldt, zoodat dit 2e lid duidelijk in
houdt een omstandigheid, waarop een 
verdachte zich tot zijn verweer kan be
roepen; het ontbreken van die omstan-
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digheid is niet een element van het hier 
bedoelde strafbare feit . 

Aan het voorschrift van art. 5 van 
het Besluit over de berechting van econ. 
strafzaken bepalend, dat de berechting 
in hooger beroep van uitspraken, door 
den econ. rechter in eersten aanleg ge
wezen, is toevertrouwd aan bijzondere 
kamers van het Gerechtshof bestaande 
uit drie leden, is voldaan, nu blijkens het 
bestreden arrest deze zaak is behandeld 
door ,,de Vacantiekamer voor Econ. 
Strafzaken" van het Hof, terwijl dit ar
tikel, noch eenig ander voorschrift ver
biedt, dat deze kamer van dezelfde sa
menstelling is, als die van de gewone 
vacantiekamcr. 

De uitdrukking ,,met een of meer an
deren" houdt niet in een alternatief in 
dien zin, dat de rechter verplicht zou 
zijn daaruit een keuze te doen, of, in
dien hij het handelen ,,met anderen" 
aanneemt, van het eerste vrij te spreken, 
vermits toch het handelen met anderen, 
het handelen met een ander niet uit
sluit, zoodat door het doen van voor
melde keuze niet een dee! van het te
laste gelegde buiten de bewczenverkla
ring wordt gelaten. 

Op het beroep van Th. J. v. S., slager; 
wonende te Poeldijk, requirant van cassatie 
tegen een arrest van het Gerechtshof te 
's-Gravenhage van 13 Aug. 1941, in hooger 
beroep bevestigende een mondeling vonnis 
van den Econ. Rechter bij de Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage, op 1 Juli 1941 in 
deze zaak gewezen, waarbij requirant ter 
zake van: ,,opzettelijk handelen in strijd met 
een krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit 
gesteld verbod of vastgesteld voorschrift" 
met aanhaling van de artt. 15, 17 Voedsel
voorzieningsbesluit, 31 Landbouwcrisiswet 
1933, 2 Slachtverbod 1940 Rundvee en 91 
Sr., is veroordeeld tot vier maanden gevan
genisstraf met verbeurdverklaring van de in 
beslag genomen goederen ( ± 346 K.G. rund
vleesch, 57 K.G. rundvet, kop met tong, hart, 
lever, pooten en koeienhuid). (Gepleit door 
Mr. G. ter Laan) . 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: 

I. ,,S. of v. t. der artt. 2 Slachtverbod 
1940 Rundvee juncto 1, 4 en 15 Voedselvoor
zieningsbesluit, 1 en 2 Slachtveeregeling 142/ 
1940, 1, 9 en 31 Landbouwcrisiswet 1933, 
350, 351, 352, juncto 415 en 423 Sv., 3 Be
sluit Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie no. 71 /1941, par. 1 Verord. 
no. 23/1940 en par. 2 en 3 Verord. no. 3/1940 
van den Rijkscommissaris, door het bewezen 
verklaarde slachten van een koe strafbaar te 
verklaren, ofschoon daarin niet voorkomt het 
voor de strafbaarheid noodzakelijke bestand
deel, dat requirant niet uit eenigerlei hoofde, 

in het bijzonder op grond van art. 2 lid 2 
Slachtverbod 1940 Rundvee, daartoe gerech
tigd was;" 

II. ,,S. of v . t. der artt. 5 lid 3 Besluit 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie no. 71/1941 juncto par. 1 Verord. 
no. 23/1940 en par. 2 en 3 Verord. no. 3 1940 
van den Rijkscommissaris en art. 161 Grond
wet, 349, 358 en 415 Sv., door zich niet onbe
voegd te verklaren, van het hooger beroep 
kennis te nemen, ofschoon de zitting hebben
de Kamer van het Gerechtshof niet was een 
bijzondere Kamer, als voorgeschreven voor 
strafzaken, het economisch !even betreffen
de ;" 

III. ,.S. of v. t. van de artt. 350, 351, 352, 
358, 415 en 423 Sv., door te beslissen dat ver
dachte het ten laste gelegde feit heeft be
gaan, met dien verstande, dat hij te Poeldijk 
te zamen en in vereeniging met anderen heeft 
gehandeld, doch op den grondslag der tenlas
telegging niet te beslissen omtrent hetgeen 
verdachte meer of anders is ten laste gelegd 
en door met name te verzuimen hem daar
van vrij te spreken;" 

0. dat _bij het bevestigde vonnis - met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld 
- overeenkomstig de telastelegging is be
wezen verklaard, dat requirant op of om
streeks 6 Juni 1941 te Poeldijk te zamen en 
in vereeniging met anderen opzettelijk in 
strijd met het betrekkelijke krachtens het 
Voedselvoorziening~besluit vastgestelde ver
bod een rund heeft geslacht; 

Wat de middelen betreft, 
0 . ten aanzien van het eerste middel : 
dat dit rniddel onjuist is, daar art. :i van 

bedoeld slachtverbod in het 1e lid het 
slachten van rundvee ·onv orwaardelijk ver
biedt, en in het :ide lid be aalt, in welke ge
vallen dit verbod niet gel t, zoodat dit 2de 
lid duidelijk inhoudt ee omstandigheid, 
waarop een verdachte zic tot zijn verweer 
kan beroepen, doch dat t ontbreken van 
die omstandigheid niet is een element van 
het bier bedoelde strafbar feit; 

dat dit middel dus nie tot cassatie kan 
leiden; 

0 . ten aanzien van het t eede middel: 
dat art. 5 3de lid van h t Besluit van den 

Secretaris-Generaal van et Departement 
van Justitie met betrekkin tot de berecbting 
van strafzaken, rakende t economiscb le
ven van 7 April 1941 Ver rdeningenblad 71/ 
x94x, bepaalt, dat de her chting in hooger 
beroep van uitspraken, d or den economi
scben recbter in eersten anleg gewezen, is 
toevertrouwd aan. bijzonde e kamers van bet 
Gerechtshof, bestaande u t drie leden; 

dat aan dit voorscbrift ten deze is vol
daan, nu blijkens bet bes eden arrest deze 
zaak is behandeld door ,, e Vacantiekamer 
voor Economische Strafz en" van bet Hof, 
terwijl noch art. 5 3de Ii voomoemd, noch 
eenig ander voorschrift erbiedt, dat deze 
Kamer van dezelfde same stelling is, als die 
van de gewone vacantiek mer; 

dat ook dit middel dus faalt; 
0. ten aanzien van bet erde middel : 
dat inderdaa<l de telas elegging inboudt, 
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dat requirant heeft gehandeld ,,met een of 
meer anderen" , terwijl in het bevestigde von
nis bewezen is verklaard, dat requirant ,,met 
anderen" heeft gehandeld, zonder hem vrij 
te spreken van het niet bewezen verklaarde 
,,met een ander" handelen; 

dat de uitdrukking ,,met een of meer an
deren" niet inhoudt een altematief in dien 
zin, dat de rechter verplicht zou zijn daaruit 
een keuze te doen, of, indien hij, zooals ten 
deze, het handelen ,,met anderen" aanneemt, 
van het eerste vrij te spreken, vermits toch 
het handelen met anderen het handelen met 
een ander niet uitsluit, zoodat door het doen 
van voormelde keuze niet een deel van het 
telaste gelegde buiten de bewezenverklaring 
wordt gelaten ; 

dat ook dit middel derhalve geen doel kan 
treffen; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van Adv.-Gen. Wiinveldt.] 

(N. J.) 

5 Januari 194:2. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. I lid 2 ; Wet R. 0. art. 
ms; Distributiewet I939 art. I8; Econ. 
Sanctiebesluit I94I art. I .) 

Op het feit, gepleegd v66r 6 Sept. 
I94I is niet toepasselijk art. I Econ. 
Sartctiebesluit I94I, maar art. I8 Distri
butiewet I939, als zijnde de gunstigste 
bepaling. 

De H. R. vemietigt het bestreden 
vonnis, doch alleen voor zooveel betreft 
de toepassing van art. I Econ. Sanctie
besluit I941 en de mede daarop berus
tende strafoplegging, en doet zelf voor 
zoover opnieuw recht met toepassing 
van art. 18 Distributiewet 1939. 

(Anders: Adv.-Gen. Wijnveldt). 

Op het beroep van L. A. P., koopman, te 
Leiden, requirant van cassatie tegen een 
mondeling vonnis van den Econ. Rechter bij 
de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage van I0 
October 1941, waarbij requirant ter :,,ake van: 
,,opzettelijk handelen in strijd met een bij of 
krachtens de Distributiewet I939 gesteld 
voorschrift", met aanhaling van de artt. 1 
van het Econ. Sanctiebesluit I94I, 23 en 9I 
Sr. en 8 van de Koffie- en theedistributiebe
schikking 1940 I, is veroordeeld tot een geld
boete van een honderd vijftig gulden en drie 
maanden vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 
De Econ. Rechte r bij de Arr.-Rechtba nk 

te 's-Gravenhage verklaarde bij mondeling 
vonnis van Io Oct. I941 t en laste van requi
rant bewezen, dat hij op of omstreeks 18 
Aug. I94I te Leiden, opzettelijk in strijd met 
het betrekkelijke, krachtens de Distributie
wet I939 vastgestelde verbod aan S. K. on
geveer 8 K.G. thee heeft afgeleverd, zonder 
inlevering van daarvoor geldige bonnen, be
stelbonnen, toewijzingen of vergunningen. 

Hij noemde dit: ,,Opzettelijk handelen in 

strijd met een bij of krachtens de Distributie
wet I939 gesteld voorschrift" en met aanha
ling van art. I Econ. Sanctiebesluit I941, 
artt. 23 en 91 Sr., art. 8 Koffie- en Thee
distributiebeschikking I940 I, veroordeelde 
de Rechter hem tot een geldboete van hon
derdvijftig gulden , bij gebreke van betaling 
en verhaal te vervangen door hechtenis van 
drie maanden. 

Bij het beroep in cassatie voerde requirant 
geen middelen aan. 

Ambtshalve merk ik op, dat de vermelding 
van het Econ. Sanctiebesluit I94I , hetwelk 
gedagteekend is 23 Aug. I941 en bekend ge
maakt in het Verordeningenblad Stuk 37 d.d. 
6 Sept. I94I, no. 1.74, mij n iet juist voorkomt, 
daar het bewezen verklaarde feit gepleegd is 
op 18 Aug. 194I, toen ter zake nog golden de 
bepalingen genoemd in art. 14 van bedoeld 
Econ. Sanctiebesluit I94r. 

Toepassing van art. 442 Sv. acht ik ter 
verbetering van deze onjuistheid niet op hare 
plaats, omdat zooals Blok-Besier (II, biz. 
456) opmerken, de Hooge Raad gewoonlijk 
niet van deze bevoegdheid gebruik zal ma
ken, wanneer het twijfelachtig is, of den 
rechter, die de bestreden uitspraak wees, we! 
de juiste artikelen voor oogen hebben ge
staan. In deze zaak toch moet vrijwel zeker 
het tegendeel worden aangenomen. 

Mijn conclusie strekt derhalve tot .vemie
tiging van het bestreden vonnis op grond van 
schending van art. 358 lid 4 Sv. en verwijzing 
der zaak naar het Gerechtshof te 's-Graven
hage ten einde met inachtneming van 's Hoo
gen Raads arrest verder te worden berecht en 
afgedaan. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 

van requirant is bewezen verklaard, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, dat 
hij (enz. (zie conclusie); 

0. dat van de zijde van requirant geen 
middelen van cassatie zijn voorgesteld; 

0. evenwel ambtshalve: 
dat in de aanteekening van het op I0 Oct. 

I94I gewezen mondeling vonnis in het pro
ces-verbaal der terechtzitting onder de arti
kelen der wet, welke worden toegepast, we! 
is genoemd art. 1 van het Econ. Sanctiebe
slui t I94I, doch niet art. I8 der Distributie
wet I 939, waaruit volgt dat de strafopleg
ging op genoemd artikel van dat Sanctiebe
sluit is gegrond,hetgeen evenwel niet juist is; 

dat immers we! genoemd Sanctiebesluit is 
in werking getreden op 6 Sept. I94I , terwijl 
ingevolge art. >4 van dat besluit met ingang 
van dien datum buiten werking is getreden 
onder meer art. I8 der Distributiewet 1939, 
onder de strafbedreiging van welk artikel het 
op of omstreeks 18 Aug. I941 gepleegde be
wezenverklaarde feit vie!, doch niettemin in
gevolge het voorschrift van art. I , lid 2 Sr. 
genoemd art. 18 in deze alsnog toepassing 
behoort te vinden, nu het voor requirant gun
stiger strafbepalingen bevat dan genoemd 
Sanctiebesluit; 
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Vemietigt bet bestreden vonnis, docb al
leen voorzooveel betreft de toepassing van 
art. I van bet Econ. Sanctiebesluit I94I en 
de mede daarop berustende strafoplegging; 

En in zooverre recbtdoende volgens art. 
ms der wet R . 0 .: 

Gezien alsnog art. I8 van de Distributie
wet I939; 

Veroordeelt requirant tot een geldboete 
van een bonderd gulden , met bepaling van 
den duur der vervangende becbtenis op twee 
maanden, welke straf in overeenstemming is 
met den emst van bet gepleegde feit; 

Verwerpt overigens bet beroep. 
(N. J.) 

7 Januari 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280.) 

Gedeeltelijke vrijstelling van eigen
dommen, indien de kosten van aanleg 
enz. van kunstverbarding (en ev. riolee
ring) door den genotbebbende dier ei
gendommen of een zijner recbtsvoorgan
gers gebeel of gedeeltelijk zijn gedragen. 

De R. v. B. kon en mocbt aannemen 
dat uit de door belangbebbende overge
legde stukken niet was te lezen dat de 
gemeente, den grond aan belangbebben
de's recbtsvoorganger verkoopende, zicb 
tegenover dezen tot bet totstandbrengen 
van bestrating of trottoiraanleg zou ver
binden, en dus ook niet dat in de door 
dien recbtsvoorganger ingevolge den 
koop te betalen bedragen een bedrag 
voor kosten van die werken zou zijn be
grepen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien bet beroepscbrift in cassatie van 

A te B tegen een uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 
's-Hertogenboscb van 14 Juni 1941, betref
fende zijn aanslag in de straatbelasting van 
de gem. Eindhoven over bet belastingjaar 
1940; 

Gezien de stukken; 
0. dat in de verordening op de beffing 

eener belasting onder den naam van ,,Straat
belasting" in de gem. Eindboven is bepaald: 

In artikel 1 : In de Gem. Eindhoven wordt 
onder den naam van ,,Straatbelasting" een 
belasting gebeven, wegens gebouwde eigen
dommen en daarbij beboorende erven, die 
aan van kunstverharding voorziene openba
re wegen in de· Gemeente belenden of in de 
onmiddellijke nabijbeid daarvan gelegen zijn 
en wegens ongebouwde eigendommen, die 
aan dusdanige wegen belenden of daarop 
uitgang bebben, zulks als bijdrage in de ten 
laste der Gemeente komende kosten wegens 
rente en aflossing terzake van den aanleg, 
de vemieuwing en uitbreiding van de kunst
verbarding en rioleering van openbare we
gen in de Gemeente, alsmede voor hun on
derboud, voor bunne verlicbting en voor af
voer van water en vuil. 

In artikel 6: De belasting bedraagt: 
1. Voor de in art. 1 bedoelde gebouwde 

eigendommen en daarbij beboorende erven, 

die belenden aan of in de onmiddellijke na
bijbeid zijn gelegen van openbare wegen, als 
bedoeld in art. 1, welke van kunstverbarding 
en rioleering zijn voorzien, 14 % der belast
bare opbrengst, aangegeven in de kad. leg
gers of vastgesteld overeenkomstig bet be
paalde in art. s; 

in artikel 9 lid 1: Van de belasting zijn 
voor 4/7 gedeelte vrijgesteld de gebouwde 
eigendommen, die belenden aan openbare 
wegen, als bedoeld in art. 1, waarvan de aan
leg, vemieuwing en (of) uitbreiding der 
kunstverbarding en rioleering - voor zoo
veel de openbare weg alleen van kunstver
barding is voorzien, de aanleg, vemieuwing 
en (of) uitbreiding der kunstverbarding -
v66r 1 Juni 1936 heeft plaats gebad en de 
kosten daarvan, voor zoover de bedoelde 
eigendommen aan den openbaren weg be
lenden, door den genothebbende dier eigen
dommen of een zijner recbtsvoorgangers(met 
uitzondering van bet Rijk, indien de eigen
dommen belenden aan op kosten van bet 
Rijk, de Provincie, indien zij belenden aan 
op kosten van de Provincie en de Gemeente, 
indien zij belenden aan op kosten van de 
Gemeente aangelegde openbare wegen) ge
beel zijn gedragen. 

en in artikel 10: Indien de kosten van 
v66r 1 Juni 1936 plaats gehad bebbenden 
aanleg, vemieuwing en (of) uitbreiding der 
kunstverbarding en rioleering (voor zooveel 
de openbare weg alleen van kunstverbarding 
is voorzien, de kosten van aanleg, vemieu
wing en( of) uitbreiding der kunstverbar
ding) van den openbaren weg, waaraan en 
voor zoover de eigendommen daaraan belen
den, door den genotbebbende dier eigendom
men, of een zijner recbtsvoorgangers (met 
uitzondering van bet Rijk, indien de eigen
dommen belenden aan op kosten van bet 
Rijk, de Provincie, indien zij belenden aan 
op kosten van de Provincie en de Gemeente, 
indien zij belenden aan op kosten van de 
Gemeente aangelegde openbare wegen) ge
deeltelijk zijn gedragen, vindt het bepaalde 
in bet vorig artikel overeenkomstige toe
passing, met dien verstande, dat de vrijstel
lingen slecbts voor de belft der in art. 9 
vastgestelde vrijstellingen worden verleend. 

0. dat belangbebbende in genoemde be
lasting over voormeld belastingjaar is aan
geslagen, en we! o.m. als genothebbende van 
bet gebouwd eigendom met erf, gelegen aan 
de Gestelsche straat tc Eindhoven, kad. be
kend enz., van welks belastbare opbrerigst 
is gebeven 14 %; 

0. dat belanghebbende van bet besluit van 
den Gemeenteraad, waarbij de aanslag is ge
bandbaafd, in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat voormeld perceel krachtens art. 
9 lid 1 der verordening voor 4'7 gedeelte van 
de belasting zou zijn vrijgesteld en dus de 
aanslag te boog zou zijn, omdat zijn recbts
voorganger in den eigendom, genaamd H. H., 
de kosten van de bestrating van bet aan
grenzende gedeelte van den openbaren weg 
en van den trottoiraanleg gebeel zou bebben 
gedragen door daarvoor f 630 aan de ge
meente te betalen; dat bij ten bewijze daar-
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van heeft overgelegd, vooreerst twee aan den 
Gemeenteraad gerichte brieven van B. en 
W., resp. van 2 Oct. 1922 en 12 Juli 1923, 

waarbij achtereenvolgens werd voorgesteld 
om een gedeelte van den grond, groot 240 

Meter, en een gedeelte, groot ± 120 Meter, 
aan H. te verkoopen, onder vermelding, dat 
de verkoopwaarde van het eerste gedeelte 
werd geschat op f 5 per Meter, met inbegrip 
van f 420 voor kosten van aanleg van een 
gedeelte bestrating, en die van het tweede 
gedeelte op f 5.25 per Meter, met inbegrip 
van f 210 voor kosten van een gedeelte be
strating en trottoiraanleg, en voorts twee be
sluiten van den Gemeenteraad, waarbij tot 
verkoop van de bedoelde gedeelten tegen de 
voormelde prijzen van f 5 en f 5.25 per Me
ter aan H. werd besloten en tevens aan B. 
en W . zijn verleend een crediet van f 420 

voor gedeeltelijke bestrating van het eerste 
en een van f 210 voor gedeeltelijke bestra
ting en trottoiraanleg van het tweede ge
deelte; dat belanghebbende in den loop van 
het geding ter nadere motiveering daaraan 
toevoegde, dat de grond ingevolge voormel
de raadsbesluiten door de gemeente aan H . 
was verkocht en in de koopsacte naar die 
besluiten was verwezen, terwijl hij betoogde, 
dat uit voormelde brieven van B . en W. 
moest worden afgeleid, dat in den prijs van 
den grond een bedrag van f 630 voor kosten 
van bestrating en trottoiraanleg was begre
pen, zoodat H. er aanspraak op kon maken, 
dat de gemeente ter plaatse werken als be
doeld voor een bedrag van f 630 zou ver
richten; 

0. dat de R. v . B. heeft overwogen: 
,,dat naar het inzicht van den Raad niet 

kan worden aangenomen dat uit den inhoud 
der bovenbedoelde brieven van B. en W. 
aan den Gemeenteraad en de credietverlee
ning aan B. en W. van resp. f 420 en f 210 

voor gedeeltelijke bestrating en trottoiraan
leg voortvloeit, dat de Gemeente rechtens 
verplicht was vooreerst om die werken tot 
stand te brengen en vervolgens om daaraan 
ook dusdanig bedrag te besteden; 

.,dat de Gemeente immers noch bij de 
vooraangehaalde desbetreffende raadsbeslui
ten tot grondverkoop en crediettoeke,;ming, 
noch bij de op die Raadsbesluiten tot grond
verkoop steunende acten van grondverkoop, 
de verplichting daartoe op zich heeft geno
men; 

.,dat ook, indien die plicht we! voor de 
Gemeente bestond, en de Gemeente dezen 
in het geheel niet of slechts gedeeltelijk zou 
hebben nagekomen, dit op zich zelf nog niet 
zou medebrengen, dat deswege geen of slechts 
gedeeltelijk straatbelasting zou mogen wor
den geheven; 

.,dat de Raad ook niet het recht heeft om 
te beoordeelen of in een bepaald geval een 
bepaalde verordening billijk en doelmatig 
werkt; 

.,dat ten deze dan ook enkel de vraag is 
of de aanslag in overeenstemming is met de 
verordening; 

.,dat blijkens de stukken en het ter verga
dering van den Raad verhandelde tusschen 

partijen vaststaat, dat naar den toestand per 
1 Jan. 1940 het onderhavige gebouwd eigen
dom met daarbij behoorend erf belendt aan 
een van kunstverharding voorzienen openba
ren weg in de Gem. Eindhoven; 

.,dat dan ook deswege volgens de betrok
ken heffingsverordening wegens dat gebouwd 
eigendom met bijbehoorend erf straatbelas
ting verschuldigd is, voorzoover geen aan
spraak kan worden gemaakt op de gedeel
telijke vrijstelling, opgenomen in art. 9 of 10 

dier verordening, daar toch blijkens het ver
handelde ter vergadering van den Raad tus
schen partijen vaststaat, dat het onderhavi
ge eigendom niet valt onder de eigendom
men, die geheel van deze belasting zijn vrij 
gesteld; 

.,dat in art. 9 en 10 voor de betrokken ge
bouwde eigendommen onder bepaalde om
standigheden en voorwaarden gedeeltelijke 
vrijstellingen worden geregeld, welke voor
eerst slechts gedurende een bepaalden ter
mijn van kracht blijven en bovendien in be
paalde gevalleh vervallen of gereduceerd 
worden; 

.,dat blijkens die artikelen, wil er van 
recht op eenige gedeeltelijke vrijstelling 
sprake zijn, ii;i ieder geval als eerste eisch 
moet vaststaan, dat de kosten van aanleg, 
vernieuwing en (of) uitbreiding der kunst
verharding van de Gestelschestraat, voor
zoover appellants onderhavig pand daaraan 
belendt, door appellant of een zijner rechts
voorgangers geheel of gedeeltelijk zijn ge
dragen; 

.,dat de Raad niet kan aannemen, dat -zulks 
ten deze het geval is, daar, gelet op . de 
Raadsbesluiten, H. uitsluitend betaald heeft 
de bedragen door de Gemeente bedongen als 
koopsommen van de aan hem verkochte ter
reinen, terwijl de Gemeente zich bij die ver
koopen jegens hem niet . tot bestrating of 
trottoiraanleg heeft verbonden;" 

dat de Raad voorts nog heeft _overwogen, 
dat, zoo het voorgaande onjuist mocht .zijn, 
belanghebbendes beroep toch om andere, 
door den Raad opgegeven redenen zou moe
ten worden verworpen, 

waarna de Raad de bestreden beschikking 
en den aanslag heeft gehandhaafd; 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt: 
s. of v. t. van de artt. 9 en 10 van voormelde 
verordening, doordat de R. v. B . ten onrechte 
niet aanneemt, dat de kosten van aanleg, 
vernieuwing en/of uitbreiding der kunstver
harding van de Gestelschestraat door be
langhebbende of een zijner rechtsvoorgan
gers geheel of gedeeltelijk zijn gedragen; 

0. dat het middel niet kan slagen, omdat 
de R. v. B . kon en mocht aannemen, dat uit 
de door belanghebbende overgelegde stuk
ken niet was te lezen, dat de gemeente, den 
grond aan H. verkoopende, zich tegenover 
dezen tot het tot stand brengen van de be
doelde werken zou verbinden, en dus ook 
niet, dat in de door H . ingevolge den koop 
te betalen bedragen een bedrag voor kosten 
van die werken zou zijn begrepen; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 
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9 Januari z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. art. 1401; Gem.wet art. 
209.) 

Op de gemeente rust de verplichting 
er voor te waken, dat de toestand van 
het wegdek de veiligheid van personen 
en goederen, wier vervoer met de nor
male omzichtigheid langs zulk een weg 
plaats vindt, niet in gevaar brengt. 
Blijft de gemeente beneden de eischen, 
welke die verplichting haar stelt, dan 
pleegt zij, jegens den weggebruiker, die 
dientengevolge schade lijdt, eene on
rechtmatige daad. De vraag of de ge
meente, alle omstandigheden van het 
geval in aanmerking genomen - waar
bij ook het finantieel belang der ge
meente en de belangen der weggebrui
kers in beginsel eene rol kunnen spelen 
- de juiste grenzen in acht nam, staat 
ter beoordeeling van de rechterlijke 
macht. Zulks zou slechts anders zijn, in
dien de gemeente in eenig voorschrift 
van geschreven of ongeschreven recht 
eenige bijzondere vrijheid mocht vinden 
om naar eigen inzicht te oordeelen, of 
zij in den, de veiligheid van het verkeer 
rakenden, toestand van den bij haar in 
beheer en onderhoud zijnden openbaren 
weg al dan niet zou voorzien. Zoodanig 
voorschrift is echter niet aanwezig. 

G. W. H. Esselink, wonende te Ferwerd, 
in zijne hoedanigheid van Burgemeester der 
Gemeente Ferwerderadeel, en als zoodanig 
die gemeente in rechten vertegenwoordigen
de, eischer tot cassatie van een op s Maart 
1941 door het Gerechtshof te Leeuwarden 
tusschen partijen gewezen arrest (1941, No. 
749), adv. Mr. A. E . J. Nysingh, 

tegen: 
T. de Blauw, wonende te Dokkum, verweer
der in cassatie, adv. Mr. J. H. Willems. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt : 
dat de Blauw heeft gesteld, dat hij op 

± 19 Juni 1936 met zijn motorrijwiel heeft 
gereden over den openbaren weg, de Rood
schuursterlaan, en komende voor een ter 
plaatse aanwezige, hem geheel onbekende, 
door niets kenbare diepe inzinking, de macht 
over zijn stuur verloor en tegen den grond 
sloeg, waardoor hij emstig werd gewond en 
groote schade heeft geleden, als gevolg van 
de bcschadiging van het motorrijwiel , van 
zijn kleeding en van door hem vervoerde goe
deren, alsmede als gevolg van zijne verwon
ding; 

dat deze schade is veroorzaakt door de 
schuld der gemeente, bij wie die weg in be
heer en onderhoud was, daar toch op de ge
meente de verplichting rustte bedoelde in
zinking, welke voor het verkeer een uiter
mate gevaarlijken toestand opleverde, on
verwijld te herstellen en in ieder geval door 
waarschuwingsborden kenbaar te maken; 

dat de Blauw uit dien hoofde voor de Rb. 
te Leeuwarden heeft gevorderd, dat die scha
de hem door de gemeente worde vergoed, 
welke vordering !ie Rechtb. bij vonnis van 

9 Nov. 1939 heeft toegewezen; 
dat het Hof bij de bestreden uitspraak het 

vonnis der rechtbank heeft bekrachtigd, 
daartoe overwegende: 

dat de gemeente als grief heeft gesteld, 
dat de Rechtb. ten onrechte de door Blauw 
in prima tegen de gemeente ingestelde vor
dering heeft toegewezen in plaats van deze 
te ontzeggen of niet-ontvankelijk te verkla
ren; 

dat de gemeente als toelichting daarvan 
allereerst heeft aangevoerd: 

· dat art. 209h Gem.wet wel het Gemeente
bestuur belast met de zorg voor de bruik
baarheid en de veiligheid van de publieke 
wegen, doch dit artikel, hetwelk een taak
verdeeling voor bepaalde overheidsorganen 
bevat, voor de weggebruikers te dien aan
zien geen aanspraak op zekere gedragingen 
jegens de Overheid vestigt; dat bedoeld voor
schrift dan ook uitsluitend publiekrechtelijke 
beteekenis heeft en niet de strekking kan 
hebben de weggebruikers in hun gelaedeerde 
belangen te beschermen; 

dat bovendien de vraag, wanneer in casu 
herstel van wegdek of plaatsing van waar
schuwingsborden behoort pleats te vinden, 
pleegt te worden beantwoord na afweging 
van de daarbij betrokken belangen, waar
onder ook de aan den te nemen maatregel 
verbonden kosten een rol spelen en de ge
wone rechter niet bevoegd is te beoordeelen 
of de overheid in die aangelegenheid, als ra
kende een zuivere bestuursdaad, haar taak 
op de juiste wijze heeft opgevat; dat derhal
ve de gemeente civielrechtelijk niet aanspra
kelijk is noch kan zijn voor de schade, ver
oorzaakt door een eventueel verzuim van B. 
en W . om de op hear rustende verplichting 
uit art. 209h Gem.wet na te komen; 

dat de Gemeente zich daarbij heeft be
roepen op het arrest van den Hoogen Raad 
dd. 23 November 1939 inzake Wormgoor
Zutphen (A.B. 1940, biz. 613 Red.),doch aan
stonds dient te worden opgemerkt, dat hij 
daarbij uit het oog verliest, dat in het aldaar 
bedoelde geval was geklaagd, dat de gemeen
te een publiek vaarwater niet in dusdanigen 
bruikbaren toestand had gebracht, dat de 
eischer in dat proces daarvan bij de uit
oefening van zijn bedrijf kon gebruik maken, 
terwijl in casu van de Gemeente schade ge
vorderd wordt als gevolg van een aan de 
Blauw bij het gebruik van den litigieusen 
weg overkomen ongeval, omdat de gemeente 
verzuimd heeft een in dien weg aanwezige 
verzakking te herstellen, althans met waar
schuwingsborden kenbaar te maken; 

dat de aansprakelijkheid van de gemeente 
jegens de Blauw dan ook niet is geworteld 
in art. 209h voomoemd, doch gelegen is in 
hare bijzondere positie van onderhoudsplich
tige van bedoelden openbaren weg; 

dat toch die positie voor de Gemeente de 
verplichting medebrengt om zorg te dragen, 
dat de bedoelde weg geen gevaar voor de 
weggebruikers bij normaal verkeer oplevert 
en derhalve om een eventueel gevaarlijke 
plaats in dien weg, gelijk in casu de verzak
king, onverwijld, zoodra deze ter harer ken-



11 9 JANUARI 1942 

nis is gekomen, te herstellen, althans de aan
wezigheid daarvan duidelijk ter plaatse ken
baar te maken, opdat het intreden van on
gevallen zooveel mogelijk wordt voorkomen; 

dat nu wel in het algemeen bij de beoor
deeling van de wenschelijkheid of noodzake
lijkheid van een maatregel betreffende het 
onderhoud van publieke wegen een zekere 
mate van vrijheid om naar eigen inzicht te 
handelen aan de onderhoudsplichtige ge
meente meet worden toegekend <loch, waar 
het ten deze slechts ging om het herstel c.q. 
aanduiding van een gevaarlijke plaats in den 
weg, welke maatregel ongetwijfeld betrekke
lijk geringe kosten met zich bracht, naar 
's Hofs oordeel bezwaarlijk kan worden aan
genomen, dat het algemeen belang, in casu 
de finantieele zijde er van, waarop de ge
meente de aandacht heeft gevestigd, het 
voortduren van het gevaar ter plaatse zou 
kunnen rechtvaardigen, vermits het kosten
bezwaar geheel werd overschaduwd door het 
belang van de weggebruikers om niet aan in 
den weg verscholen gevaren te behoeven 
bloot te staan; 

dat de gemeente ten slotte nog opmerkt, 
dat de Blauw, die met een matige snelheid 
bij klaarlichten dag reed, bij behoorlijke op
lettendheid tijdig de inzinking had kunnen 
waamemen en dus zeer wel in staat was zijn 
motorrijwiel op eenigen afstand daarvan te 
doen stoppen, doch het Hof ook in dezen 
met de Rechtb. medegaat en van oordeel is, 
dat de Blauw zonder meer er op mocht reke
nen, dat het wegdek geen emstige gevaren 
voor hem zou opleveren, zoodat het begrij
pelijk is, dat hij door de inzinking werd ver
rast en dientengevolge de macht over het 
stuur heeft verloren en tegen den grond is 
gcslagen; 

0. dat tegen deze beslissing wordt opge
)<:omen met het navolgende middel van cas
satie: 

S. of v. t. van de artt. 167, 168, 175, 209, 
:na, 240, 247, 267, 268 Gem.wet, 1, 3, 4, 13, 
14, 15, 16, 18, 23 Wegenwet, 72biJJ Motor
en Rijwielreglement, 55bis Motor- en Rij
wielbeschikking, 1401, 1402, 1403, 1407 B. 
W., 48 Rv., 427 Sr., doordat het Hof op voor
melde gronden de vordering van de Blauw 
hecft toegewezen, zulks ten onrechte, en in 
strijd met de wet, omdat al is in de taak
verdeeling tusschen 0verheidsorganen de 
Gemeente als ~nderhoudsplichtige aangewe
zen, de wijze waarop de Gemeente zich van 
die taak mecnt te moeten kwijten niet ter 
beoordeeling der Rechterlijke macht staat, 
ook niet langs den weg van een tegen de Ge
meente gerichte vordering tot schadevergoe
ding wegens vermeende onrechtmatige daad 
(of nalaten) en met name niet aan 's Rech
ters oordeel is onderworpen of het voor de 
Gemeente slechts ging om het herstel van 
een gevaarlijke plaats in den weg dan wel de 
aanduiding dier gevaarlijkheid, staande de 
beoordeeling van de noodzakelijkheid van 
een dier maatregelen op zeker oogenblik, op 
zichzelf en tegen het gewicht der daaraan 
verbonden kosten en het te behartigen al
gemeen belang en dat der weggebruikers in 

het bijzonder slechts aan de overheid zelve 
ter beoordeeling, waarbij de keuze uit de 
veelheid der openstaande mogelijkheden, ook 
voor wat het tijdstip betreft, door de 0ver
heid niet wordt gemaakt op straffe van ci
vielrechtelijke aansprakelijkheid wegens on
rechtmatigheid in verband met bij een be
paalde keuze mogelijk optredende schadelij
ke gevolgen voor weggebruikers, al hetgeen 
te meer klemt nu vaststaat, althans door het 
Hof in het midden is gelaten, dat de bedoel
de weg is een kleine landweg met een licht 
wegdek, waarop zich voortdurend oneffen
heden voordoen, en de Gemeente heeft be
twist dat de litigieuse inzinking gevaarlijk 
was voor het verkeer en gesteld dat de ver
weerder deze bij behoorlijke oplettendheid 
tijdig had kunnen waamemen. 

0. ten aanzien van het middel: 
dat de vordering van de Blauw hierop be

rust, dat hij als gevolg van verwonding en 
beschadiging van goederen, schade heeft ge
leden, doordat hij , rijdende met een motor
rijwiel op een openbaren weg, bij de ge
meente in beheer en onderhoud, in een in 
<lien weg aanwezige diepe inzinking is te
recht gekomen, en is gevallen, welke inzin
king de gemeente niet onverwijld had her
steld, hebbende de gemecnte evenmin het 
verkeer gewaarschuwd tegen het gevaar uit 
<lien hoofde aanwezig; 

dat op de gemeente de verplichting rust 
er voor te waken, dat de toestand van het 
wegdek de veiligheid van personen en goe
deren, wier vervoer met de normale omzich
tigheid langs zoo'n weg plaats vindt, niet in 
gevaar brengt, en de gemeente, indien zij 
blijft beneden de eischen, welke die verplich
ting haar stelt, jegens den weggebruiker, 
welke dientengevolge schade lijdt, een on
rechtmatige daad pleegt; 

dat, anders dan het middel wil, de vraag 
of de gemeente, alle omstandigheden van het 
geval in aanmerking genomen - waarbij oak 
het finantieel belang der gemeente en de be
langen der weggebruikers in beginsel een rol 
kunnen spelen - de juiste grenzen in acht 
nam, staat ter beoordeeling van de rechter
lijke macht; 

dat zulks slechts anders zoude zijn, indien 
de gemeente in eenig voorschrift van ge
schreven of ongeschreven recht eenige bij
zondere vrijheid mocht vinden om naar eigen 
inzicht te oordeelen of zij in den, de veilig
heid van het verkeer rakenden, toestand van 
den bij haar in beheer en onderhoud zijnden 
openbaren weg al dan niet zou voorzien, 
maar zoodanig voorschrift niet aanwezig is; 

dat wat het slot van het middel betreft, 
het Hof terecht geen invloed heeft toege
kend aan de omstandigheid dat het ten deze 
zou gaan om een kleinen landweg, met licht 
wegdek, waarop zich voortdurend oneffen
heden voordoen; 

dat dit slot voor het overige feitelijken 
grondslag mist, daar in het bestreden arrest 
met betrekking tot het verweer der gemeen
te is vastgesteld, dat het begrijpelijk is dat 
de Blauw door de inzinking werd verrast. 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 400. Red.) 
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Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Ik moge opmerken, dat het bij het middel 

gestelde, als zoude de onderhavige weg bij de 
Gemeente in eigendom zijn, voorzoover ik 
zie, feitelijken grondslag mist. 

In de rechtspraak van Uwen Raad omtrent 
de onrechtmatige overheidsdaad valt de al
leszins begrijpelijke strekking te bespeuren 
om het overheidsbeleid aan het oordeel van 
den burgerlijken rechter te onttrekken. D e 
stelling van het middel, dat de wijze, waarop 
de Gemeente zich van de op haar rustende 
taak tot onderhoud van openbare wegen 
meent te moeten kwijten, niet staat ter be
oordeeling van dien rechter, gaat echter in 
deze richting, te ver. Wei past zij op de, van 
onrechtmatigheid betichte, overheidshande
ling, welke zonder inbreuk te maken op eens 
anders recht of eenen rechtsplicht te schen
den, enkel particuliere belangen schaadt. Er 
bestaat immers geen algemeene plicht van 
de Overheid om de haar als zoodanig opge
legde taak zoo te volbrengen, dat daarbij niet 
noodeloos rechtmatige belangen warden ge
schaad (vg. H. R. 29 Juni 1928 W. u864, 
N. J. '28-u38; H. R. 8 Febr. 1929 W. u969, 
N. J. '29-378; H. R. 16 Febr. 1934 W. 12729, 
N. J. '34-313; H . R . 23 Nov. 1939-'40 No. 
242; H. R. 18 Jan. 1940 No. 261). 

Dit verhindert intusschen niet, dat ook de 
Overheid zich kari schuldig maken aan een 
handelen of nalaten, dat indruischt tegen de 
zc;,rgvuldigheid, welke in !)et maatschappe
lijk verkeer betaamt ten aanzien van eens 
anders persoon of goed, wanneer zij aan dat 
vei-keer deelneemt op gelijken voet, als een 
bijzonder p~rsoon, door handelingen te ver
richten, die naar haren aard niet slechts door 
de Overheid, !Ilaar ook door een bijzonder 
persoon kunnen warden verricht (H. R. 5 
Mei 1933 W. 12612, N. J. '33-875). 

Terecht merkt Meijers in zijne noot onder 
laatstgenoemd arrest in N. J. op, dat het in 
vele gevallen twijfelachtig kan zijn, of de 
Overheid al of niet op gelijken voet als een 
bijzonder persoon aan het maatschappelijk 
verkeer deelneemt. Stellen de door den hoog
leeraar in dit verband _genoemde uitspraken 
van verschillende lagere rechtscolleges dit 
eenerzijds duidelijk in het licht, anderzijds 
doet Meijers een m. i. zeer bruikbaar ken
merk aan de hand door de oplossing van de 
vraag hiervan afhankelijk te stellen; of de 
norm van maatschappelijke moraal, die over
treden werd, eene algemeene, zoowel voor de 
Overheid, als voor bijzondere personen, gel
dende is. Als eene zoodanige norm mag nu, 
naar mijne meening, stellig warden aange
merkt, dat ieder onderhoudsplichtige, hetzij 
Overheid, hetzij particulier, eenen, voor 
openbaar verkeer opengestelden, onder zijn 
beheer en onderhoud staanden, weg zoodanig 
heeft te onderhouden, dat elk voorzienbaar 
gevaar voor het normale verkeer over dien 
weg is uitgesloten (zie ook de noot van Rib
bius in W. 12612 en Suyling II 2 bl. 292). 

Dat de Overheid deze norm straffeloos 
zoude mogen overtreden, schijnt dan ook on
aannemelijk. 

Het in dezen door de Gemeente gedaan 
beroep op het feit, dat het hier eenen kleinen 
landweg met een licht wegdek betreft, kan 
daaraan niet afdoen, daar niet is betwist, dat 
die weg voor het openbaar verkeer, ook met 
motorrijwielen, openstond, terwijl de Ge
meente aan hare betwisting, dat de litigieuse 
inzinking gevaarlijk was voor het verkeer, en 
aan hare stelling, dat de verweerder deze bij 
behoorlijke oplettendheid tijdig had kunnen 
waarnemen, omtrent welk een en ander ove
rigens door het Hof eene feitelijke, van deze 
voorstelling afwijkende, beslissing werd ge
geven, m . i . geene vrijheid vermocht te ont
leenen om door haar te nemen maatregelen 
met het oog op die, te harer kennis gebrach
te, inzinking, hetzij herstel, hetzij waar
schuwing, afhankelijk te stellen van eene af
weging van belangen, als bij het middel be
doeld. Het wil mij dan ook voorkomen, dat 
er in een geval, als het onderhavige, redelij
kerwijze voor zoodanige, aan het vrije inzicht 
der Gemeente over te laten, afweging van 
belangen geene plaats is, daar de op de Ge
meente rustende taak, zoowel naar haren 
aard, als naar de omstandigheden, het des
bewust laten voortbestaan van den gevaar
lijken toestand op den door haar te onderhou
den weg, althans het achterwege laten van 
maatregelen ter waarschuwing van wegge
bruikers, redelijkerwijze niet vermag te 
rechtvaardigen. 

Het voorgedragen middel mitsdien onge
grond oordeelende, concludeer ik tot verwer
ping van het beroep, met veroordeeling van 
eischer q.q. in de kosten, op de behandeling 
van dit geding in cassatie gevallen. 

. . (N. J.) 

z2 ]anuari z9_42. ARREST van den Hoogen 
· Raad. (Wet A. B. art. u; Wet R. 0. 

art. 99, Landoorlogreglement art. 43.) 
Aan de besluiten van een Secr.-Gen. 

van een Ned. Departement van Alg. Be
stuur, gegeven op grand van de veror
dening betreffende de bevoegdheden 
van de Secretarissen-Generaal van de 
Ned. Departementen van Alg. Bestuur 
No. 23/1940) kan onder de huidige om
standigheden het karakter van wet in 
den zin der Ned. wetgeving niet warden 
ontzegd. 

Wanneer in cassatie overs. of v. t. van 
een zoodanig voorschrift wordt geklaagd 
pleegt de H . R. zulk een klacht te be
schouwen als een klacht wegens s. of v . 
t. der wet als bedoeld bij art. 99 1e lid 
sub 2 der Wet R. 0. en neemt van die 
klacht kennis. 

De Ned. rechter mag de innerlijke 
waarde of billijkheid eener wet niet be
oordeelen en een wet niet toetsen aan 
een verdrag, zooals dat waarvan het 
Landoorlogreglement 1907 dee! uit
maakt en evenmin aan een voorschrift 
als het Decreet van den Fi.ihrer over de 
uitoefening van de regeeringsbevoegd
heden in Nederland van 18 Mei 1940 
(Verordeningenblad 1/x940) . 
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Noch de geschiedenis, waaronder de 
Ned. parlementaire geschiedenis, noch 
de woorden van art. 43 Landoorlogregle
ment leveren eenigen grond op om aan 
te nemen, dat bij de vaststelling de be
doeling is geweest, om aan de overeen
komstig de strekking van dat artikel in 
een bezet gebied in functie gebleven 
rechterlijke macht, de bevoegdheid te 
verleenen om de maatregelcn door den 
bezetter ter behartiging van de in dat 
artikel genoemde belangen genomen, te 
toetsen aan den eisch, dat daarbij, be
houdens volstrekte verhindering, de in 
het land geldende wetten worden ge
eerbiedigd. 

Op het beroep van A. C. L. H., van beroep 
vischhandelaar, wonende te Voorburg, requi
rant van cassatie tegen een arrest van het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage (Vacantieka
mer voor Economische Strafzaken) van 30 
Juli 1941, waarbij in hooger beroep is beves
tigd een mondeling vonnis van den Econo
mischen Rechter te 's-Gravenhage van 13 
Juni 1941, bij welk vonnis requirant ter zake 
van: opzettelijk niet nakomen een krachtens 
de Distributiewet 1939 vastgesteld voor
schrift", met aanhaling van de artt. 18 Dis
tributiewet 1939, 3 Vleeschdistributiebe
schikking 1940 II en 91 Sr., is veroordeeld 
tot een gevangenisstraf van twee maanden 
met verbeurdverklaring van het onder Gee
verding en verdachte in beslag genomen var
kensvleesch. (Gepleit door Mr. P. Groene
boom). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Het Gerechtshof te 's-Gravenhage (vacan
tiekamer voor economische strafzaken) heeft 
bij arrest van 30 Juli 1941 , waartegen dit be
roep is gericht, in hooger beroep bevestigd 
een mondeling vonnis op 13 Juni 1941 door 
de Enkelvoudige Kamer der Rechtbank te 
's-Gravenhage voor berechting van strafza
ken rakende het Economisch Leven, gewe
zen, waarbij ten laste van dezen requirant 
bewezen is verklaard, dat hij op of omstreeks 
8 Mei 1941 te Leidschendam opzettelijk in 
strijd met het betrekkelijke, krachtens de 
Distributiewet 1939 vastgestelde verbod van 
H . G. I. A. een hoeveelheid voor mensche
lijke consumptie geschikt varkensvleesch 
heeft gekocht, zonder afgifte van daarvoor 
geldige bonnen, bestelbonnen, toewijzingen 
of vergunningen en requirant te dier zake 
met toepassing van art. 18 der Distributie
wet. 1939 en art. 3 der Vleeschdistributiebe
schikking 1940 II is veroordeeld in een ge
vangenisstraf van twee maanden met ver
beurdverklaring van het inbeslaggenomen 
vleesch. 

Er is een cassatiemiddel voorgesteld en op 
Uw zitting van 27 Oct. j .1. door den advocaat 
van requirant Mr. Groeneboom te Rotter
dam toegelicht. 

Het luidt: 
,,S., althans onjuiste t. van de artt. 1, 44, 

56 en 57 van de Wet van 18 April 1827 S. 

20 op de Zamenstelling der Regterlijke Magt 
en het Beleid der Justitie en de artt. 1, 2, 3, 
348, 422 en 423, 349, 415 Sv., in verband met 
art. 43 van het Reglement concemant Jes lois 
et coutumes de la guerre sur terre (het zgn. 
Landoorlogreglement), als onderdeel toege
voegd aan de Convention concernant Jes lois 
et coutumes de la guerre sur terre, ondertee
kend te 's-Gravenhage d.d. 29 Juli 1899 en 
bekend gemaakt bij K . B. d.d. 19 Sept. 1900 
S. 163 en met hetzelfde nummer en in gelijk
luidende redactie bekrachtigd als onderdeel, 
toegevoegd aan de Convention concemant 
Jes lois et coutumes de la guerre sur terre, 
onderteekend te 's-Gravenhage d.d. 18 Oct. 
1907, § 5 van het Decreet van den Ftihrer 
over de uitoefening van de regeeringsbe
voegdheden in Nederland van 18 Mei 1940, 
de §§ 2 en 3 der Verordening 1940'3 van den 
Rijkscommissaris voor het be2ette Neder
landsche gebied tot uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 29 
Mei 1940, § 1 der Verordening 1940/23 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de bevoegd
heden van de Secretarissen-Generaal van de 
Nederlandsche D epartementen van Alge
meen Bestuur d.d. 21 Juni 1940 en de artt. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 van het Besluit van 1941/71 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Justitie met betrekking tot de 
berechting van strafzaken, rakende het eco
nomische !even d.d. 7 April 1941, doordat de 
Economische Rechter bij de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage bij vonnis d.d. 13 Juni 1941 
op het aan den requirant telastgelegde feit 
een veroordeeling heeft uitgesproken en de 
Economische Kamer van het Gerechtshof te 
's-Gravenhage bij het bestreden arrest, recht
doende op het hooger beroep, het vonnis, 
waarvan is geappelleerd, met ovememing 
van de gronden, heeft bevestigd, zulks ten 
onrechte en in strijd met de als geschonden 
aangehaalde artikelen, daar het voormelde 
Besluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Justitie met betrekking 
tot de berechting van strafzaken, rakende 
het economische !even als strijdig met art. 
43 van het Landoorlogreglement en de mede 
aangehaalde .§ 5 van het Decreet van den 
Ftihrer en § 2 van de Verordening van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied tot uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland, niet ver
bindend is en derhalve de Economische 
Rechter bij de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage ten onrechte heeft nagelaten zich onbe
voegd te verklaren tot kennisneming van het 
telastegelegde feit en de Economische Ka
mer van het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
bij het bestreden arrest ten onrechte heeft 
nagelaten in hooger beroep deze onbevoegd
heid uit te spreken, aangezien de N ederland
sche wettelijke bepalingen betreffende attri
butieve en distributieve rechtsmacht geen 
,,empechement absolu" of onvereenigbaar
heid met de belangen van de bezettende 
macht, als bedoeld bij meergenoemd art. 43 
van het Landoorlogreglement, opleveren en 
derhalve van kracht zijn gebleven, mede op 
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grond van de verrnelde § 5 van het Decreet 
van den Fiihrer luidende : 

,,Das bisher geltende Recht bleibt in Kraft, 
soweit es mit der Besetzung vereinbar ist" 
en de bovengenoemde § 2 van de Verordening 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied tot uitoefening van de 
regeeringsbevoegdheden in N ederland , lui
dende: ,,Das bisher geltende niederliindische 
Recht bleibt in Kraft, soweit es mit der Be
setzung vereinbar ist und soweit nicht die 
Bestimmungen des Erlasses des Fiihrers iiber 
die Ausiibung der Regierungsbefugnisse ;-. 
den Niederlanden dem entgegenstehen". 

De bedoeling van het middel is blijkbaar 
dat het Hof een enkelvoudige Kamer der 
Rechtbank voor de berechting van strafzaken 
rakende het economisch !even, niet als be
voegd tot het wijzen van strafvonnissen had 
mogen erkennen, omdat niet bij of krachtens 
onze wet R. 0. of ons W. v. Sv. zoodanige 
rechter is ingesteld. Wel is waar is bij Besluit 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Justitie van 7 April 1941 (no. 71 
van het Verordeningenblad voor het door 
Duitschland sedert 14 Mei 1940 bezette Ne
derlandsche gebied, uitgegeven op 9 April 
1941) de berechting van een groot aantal 
strafbare feiten (misdrijven en overtredin
gen) betreffende het economisch !even bij 
uitsluiting opgedragen aan een uit een lid 
bestaande Kamer der Rechtbank en die 
rechtspraak nader geregeld, maar dit Besluit, 
hetwelk blijkens zijn considerans vastgesteld 
is krachtens de aan voomoemden Secretaris
Generaal bij § 1 der Verordening van 21 Juni 
1940 van den Duitschen Rijkscommissaris 
voor het Bezette Nederlandsche Gebied ver
leende machtiging om binner> de grenzen van 
zijn bevoegdheid maatregelen, noodig voor 
de handhaving der openbare orde en voor de 
veiligheid van het openbare !even te nemen, 
in het bijzonder om (daartoe) rechtsvoor
schriften uit te vaardigen (no. 23 van het 
Verordeningenblad), zou verbindende kracht 
missen. 

Volgens requirants raadsman zou de regel 
van intemationaal recht, dat de bezetter de 
door herrt ten behoeve der openbare orde en 
het openbaar !even noodig geachte maatre
gelen, behoudens volstrekte verhindering, 
slechts bevoegd is te nemen met eerbiediging 
van de in het land geldende wetten, niet zijn 
nageleefd. Het spreekt volgens hem vanzelf, 
dat, wanneer het nemen der maatregelen door 
den Bezetter opgedragen wordt aan een amb
tenaar van den Staat, wiens grondgebied be
zet is, die ambtenaar de hem gegeven be
voegdheid, indien hij haar althans tevoren 
niet bezat, slechts verrnag uit te oefenen in 
denzelfden omvang, waarin de Bezetter die 
macht heeft. Requirant betoogt uitvoerig, 
onder aanhaling van eenige Duitsche en Bel
gische jurisprudentie uit een tijd toen res
pectievelijk gedeelten van Duitschland en 
Belgie door vijandelijke legers bezet waren, 
dat de rechterlijke macht van het bezette 
land de bevoegdheid heeft om den genomen 
maatregel aan het intemationale recht te 
toetsen en hij beweert dat het Nederlandsche 

recht, betreffende wat hij noemt, attribu
tieve en distributieve rechtsmacht in straf
zaken, een onvereenigbaarheid met de be
langen van de bezettende macht niet ople
vert, zoodat er van volstrekte verhindering 
om het hier te lande geldende recht te eer
biedigen geen sprake kan zijn. 

Ik meen op deze wijze de strekking van 
het cassatiemiddel juist te hebben weergege
ven, maar merk op dat indien dit zoo is, de 
toelichting ons op een belangrijk punt in den 
steek laat. Bedoelt de geachte raadsman, dat 
tijdens een vijandelijke bezetting onder geen 
voorwaarde wijziging in de R . 0. van het 
bezette land kan worden gebracht? Dan zou 
het middel volledig zijn toegelicht maar kan 
m . i. reeds aanstonds worden gezegd dat het 
ondeugdelijk is. Deze opvatting toch zou lei
den tot een verstarring der Overheidszorg, 
die onmogelijk kan worden aanvaard. Het is 
toch wel degelijk de taak der bezettende 
macht om het bezette gebied zoo goed mo
gelijk te administreeren en deze taak brengt 
mee om, wanneer die administratie een 
grondslag in algemeene voorschriften be
hoeft, welke door de wettige regeering van 
het bezette land tijdelijk niet kan worden 
gegeven, zelf in de leemten te voorzien. Het 
is van zelfsprekend m. i. dat die algemeene 
voorschriften ook, ja zelfs in de eerste plaats 
de zorg voor de Justitie kunnen betreffen. 

Ik moet dan ook aannemen, dat de grieven 
van requirant niet gericht zijn tegen het feit 
der voorziening in de rechtspraak op zich
zelf maar tegen de wijze waarop zij is ge
schied. Als dit zoo is, missen wij echter in de 
toelichting een nadere verklaring van requi
rant's bezwaren. 

Toch is het van belang ook den aard der 
voorziening wat nader te beschouwen. De 
grond der afwijkingen is duidelijk. De om
standigheden, waarin ons land is komen te 
verkeeren, maken een diep ingrijpende rege
ling van productie en distributie ten bate der 
meest dringende levensbehoeften noodzake
lijk en deze regeling eischt op haar beurt een 
doeltreffende berechting van tegen haar ge
richte vergrijpen. Deskundigheid en snelheid 
moeten van die rechtspraak de hoofdkenmer
ken zijn en deze zijn het die het Besluit van 
7 April 1941 getracht heeft te verwezenlijken. 

Deskundigheid wordt nagestreefd door de 
berechting van alle delicten (misdrijven en 
overtredingen) bij uitsluiting op te dragen 
aan een uit de leden der Rechtbank door den 
Secretaris-Generaal gekozen rechter, aan 
wien een nader Besluit (no. 88 van 1941) ook 
de toepassing van de voorloopige hechtenis 
opdraagt. Snelheid wordt verkregen door toe
passelijk verklaring van de bepalingen be
treffende het geding voor den Politierechter 
met nog eenige verder gaande vereenvoudi
ging, voorts door afschaffing van het rechts
middel van verzet en door beperking van het 
hooger beroep tot de meer belangrijke zaken, 
ten slotte door verkorting van eenige terrnij
nen. 

Betreffende onderdeelen dezer regeling is 
natuurlijk critiek mogelijk, maar in het alge
meen kan men zeggen, dat met deze voor-
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zieningen reeds lang bestaande paden onzer 
wetgeving betreden zijn. Den gespecialiseer
den unus judex hebben wij al in den Politie
rechter en nag duidelijker in den Kinder
rechter. 

Overtredingen en misdrijven gezamenlijk 
bij de Rechtbank vinden wij oak bij alle fis
cale zaken. Het verzet is laatstelijk vooral bij 
de versoberingswetgeving belangrijk beperkt. 
De nieuwe regeling van het hooger beroep, 
die overigens in laatstgenoemde wet al een 
voorbeeld heeft, ontneemt weliswaar in klei
nere zaken een belangrijken waarborg, maar 
heeft op haar credit dat vonnissen wegens 
emstige overtredingen, in afwijking van art. 
56, 2e lid R . 0 ., we! vatbaar zijn voor appel. 

Naar mijn meening kan dan oak veilig de 
veronderstelling warden gewaagd, dat de 
Neder!andsche Wetgever voor denze!fden 
noodtoestand op economisch gebied ge
plaatst, soortgelijke maatregelen zou hebben 
genomen als in de besluiten omtrent den 
Economischen Rechter zijn neergelegd. 

Mijn slotsom is dat de afwijkingen die 
door de genoemde Besluiten in het !even zijn 
geroepen, in het geheel niet van <lien aard 
zijn, dat van niet-eerbiediging van de hier 
te lande geldende wetten kan warden gespro
ken en dat am die reden de overigens zoo 
belangrijke toetsingsvraag, die door requi
rants' raadsman is opgeworpen, in dit straf
proces terzijde moet warden gelaten. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hoage Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
bij pleidooi toegelicht, luidende: (zie con
clusie) 

0 . dat bij het bevestigde vonnis, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, be
wezen is verklaard, dat enz. (zie conclusie); 

0 . wat het middel betreft: 
dat het in het middel nader vermelde 

Landoorlogreglement 1907, als onderdeel is 
toegevoegd aan het op 18 Oct. 1907 te 
's-Gravenhage mede door N ederland onder
teekende en bij de wet van 1 Juli 1909 S. 231 
goedgekeurde verdrag nopens de wetten en 
gebruiken van den oorlog te land, en met dit 
verdrag, na de bekrachtiging ervan - onder 
meer door Duitschland en Nederland - is 
bekend gemaakt in het Staatsblad 1910 no. 
73; 

0 . dat de artt. 42, 1e lid en 43 van voor
meld reglement luiden: 

art. 42 lid I: ,.Een grondgebied wordt als 
bezet beschouwd, wanneer het zich feitelijk 
bevindt onder het gezag van het vijandelijke 
leger". 

art. 43. ,.Wanneer het gezag van de wet
telijke overheid feitelijk is overgegaan in 
handen van dengene, die het gebied heeft be
zet, neemt deze alle maatregelen, die in zijn 
vermogen staan, teneinde voor zooveel mo
gelijk de openbare orde en het openbare !e
ven te herstellen en te verzekeren en zulks, 

behoudens volstrekte verhindering, met eer
biediging van de in het land geldende wet
ten"; 

dat uit hoofde van het feit der bezetting 
de bezettende macht bevoegd is overeenkom .. 
stig deze voorschriften, dat wil dus zeggen 
met deze!fde beperkingen als daarin ver
meld, algemeene, de bevolking van een zich 
feitelijk onder het gezag van het leger van 
den bezetter bevindend grondgebied binden
de regelen tot herstel en verzekering van de 
openbare orde en het openbare leven vast te 
stellen, en de Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied, bij het Decreet 
van den Fi.ihrer over de uitoefening van de 
regeeringsbevoegdheden in Nederland van 
18 Mei 1940 (Verordeningenblad voor het 
bezette Nederlandsche gebied no. 1/1940) 
aangewezen om in genoemd gebied in het 
civiele ressort het opperste regeeringsgezag 
uit te oefenen en bevoegd verklaard verorde
ningen uit te vaardigen, welke kracht van 
wet hebben, genoemde bevoegdheid bezit; 

dat de Rijkscommissaris bij zijn verorde
ning betreffende de bevoegdheden van de 
Secretarissen-Generaal van de Nederland
sche Departementen van Algemeen Bestuur 
(no. 23/1940) die Secretarissen-Generaal 
heeft gemachtigd am binnen de grenzen van 
hun bevoegdheid, waarmede kennelijk is be
doeld in zaken hun Departement betreffen
de, de maatregelen, noodig voor de handha
ving der openbare orde en voor de veiligheid 
van het openbare !even te nemen, in het bij
zonder am rechtsvoorschriften uit te vaar
digen; 

dat de hier bedoelde rechtsvoorschriften, 
ten aanzien waarvan ingevolge § 2 lid 2 van 
de verordening van genoemden Rijkscom
missaris tot uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland (No. 3/1940) 
geldt, dat zij v66r de bekendmaking aan den 
Rijkscommissaris ~oeten warden voorgelegd, 
en de bekendmakmg moet warden geschorst 
wanneer de Rijkscommissaris dit wenscht, 
en derhalve de Rijkscommissaris de beoor
deeling of zij in overeenstemming zijn met 
zijn bedoelingen en inzichten aan zich heeft 
gehouden, na hun uitvaardiging deze!fde 
rechtskracht hebben als de door dezen per
soonlijk uitgevaardigde rechtsvoorschriften; 

dat mitsdien de uitvaardiging van het Be
sluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Justitie met betrekking tot 
de berechting van strafzaken, rakende het 
economische !even, afgekondigd in het Ver
ordeningenblad voor het bezette Nederland
sche gebied (No. 71/1941), als een door de 
bezettende macht genomen maatregel van 
wetgevenden aard is te beschouwen en aan 
een zoodanig kracht van wet hebbend voor
schrift onder de huidige omstandigheden het 
karakter van wet in den zin der N ederland
sche wetgeving niet kan warden ontzegd; 

dat de Hoage Raad dan ook wanneer in 
cassatie wordt geklaagd over schending of 
verkeerde toepassing van zoodanig voor
schrift, zulk een klacht pleegt te beschouwen 
als een klacht wegens schending of verkeerde 
toepassing der wet als bedoeld bij art. 99 1e: 
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lid sub 2 der wet R. 0., en van die klacht 
kennis neemt; 

dat echter de Nederlandsche rechter de 
innerlijke waarde of billijkheid eener wet 
niet mag beoordeelen en een wet niet mag 
toetsen aan een verdrag, zooals dat waarvan 
het Landoorlogreglement 1907 deel uitmaakt, 
en evenmin aan een voorschrift als het hier
voren genoemde Decreet van den Fuhrer; 

dat voorts noch de geschiedenis, noch de 
woorden van art. 43 van het meergenoemde 
Landoorlogreglement eenigen grond opleve
ren om aan te nemen, dat bij de vaststelling 
de bedoeling is geweest, om aan de overeen
komstig de strekking van dat artikel in een 
bezet gebied in functie gebleven rechterlijke 
macht, de bevoegdheid te verleenen om ~e 
maatregelen door den bezetter ter behart1-
ging van de in dat artikel genoemde belangen 
genomen, te toetsen aan den eisch, dat daar
bij, behoudens volstrekte verhindering, de in 
het land geldende wetten worden geeerbie
digd; 

dat eindelijk ook uit de Nederlandsche 
parlementaire geschiedenis betreffende het 
Landoorlogreglement geenerlei aanwijzing 
valt te putten, dat toentertijd de bedoeling 
of zelfs maar de gedachte aanwezig is ge
weest, dat in het in dat reglement voorziene 
geval van een bezetting de Nederlandsche 
rechterlijke macht een toetsingsbevoegdheid 
zou hebben, als in het middel bedoeld; 

dat dus het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

u Januari z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Econ. Sanctiebesluit 1941 art. 
14; Slachtverbod 1940, Schapen art. 2; 
Huisslachtingsbesluit 1941, Schapen 
art. 2.) 

Ingevolge art. 2 Huisslachtingsbesluit 
1941 Scha pen is ieder slachten van scha
pen in huisslachting - waaromtrent in 
de verdere artikelen van dat besluit een 
speciale, van het Slachtverbod 1940 
Schapen afwijkende regeling wordt ge
geven - aan de werking van dat Slacht
verbod onttrokken. 

Adv.-Gen. Rombach : T en onrechte 
maakt het middel onderscheid tusschen 
het buitenwerkingtreden en het verval
len of intrekken van een strafbepaling. 
In al deze gevallen is er een verandering 
van de strafwet geving in den zin van 
art. 1 lid 2 Sr. (door H. R. niet beslist) . 

Op het beroep van den 0. van J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Arnhem, requirant van 
cassatie tegen een schriftelijk vonnis van den 
Econ. Rechter bij genoemde Rechtbank van 
19 Sept. 1941, waarbij P . B., stoffeerder, 
wonende te Culemborg, ter zake van: .,het 
opzettelijk handelen in strijd met een bij of 
krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit ge
steld verbod of vastgesteld voorschrift", met 
aanhaling van de artt. 1, 2 ·en 3 van het 
Slachtverbod 1940 Schapen, 15 van het Voed-

selvoorzieningsbesluit, 1, 9 en 36 van de 
Landbouwcrisiswet 1933, is veroordeeld tot 
drie maanden gevangenisstraf, met verbeurd
verklaring van het inbeslaggenomen schaap 
en van het inbeslaggenomen mes. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Econ. Rechter te Arnhem heeft bij von
nis van 19 Sept. 1941 ten laste van dezen 
gerequireerde, overeenkomstig de telasteleg
ging, bewezen verklaard, dat hij te Culem
borg op 1 Juli 1941 opzettelijk in strijd met 
het Slachtverbod Schapen een schaap heeft 
geslacht. Genoemde rechter qualificeerde dit 
feit : het opzettelijk handelen in strijd met 
een bij of krachtens het Voedselvoorzienings
besluit gesteld verbod of vastgesteld voor
schrift en veroordeelde den gerequireerde 
met toepassing ender meer van art. 1 5 en 1 7 
van genoemd besluit, art. 2 van het Slacht
verbod 1940 Schapen, art. 31 der Landbouw'
Crisiswet en art. 2 van het Econ. Sanctie
beslui t 1941 in een gevangenisstraf van drie 
maanden. 

De 0. van J. te Arnhem, die ontslag van 
alle rechtsvervolging had gevorderd, heeft 
twee middelen van cassatie voorgesteld, lui
dende: 

,,I. S. door v. t. of door n .-t. van de artt. 
350, 351, 352, 358 en 359 Sv. ; art. 15 van het 
Voedselvoorzieningsbesluit; artt. 1 en 2 van 
het Slachtverbod Schapen in verband met 
de artt. 1 en 2 van het Huisslachtingsbesluit 
1941 Schapen, 

overmits de Econ. Rechter met terzijde
stelling van art. 2 van het Huisslachtingsbe
sluit 1941 Schapen verdachte, die ter te
rechtzitting uitdrukkelijk verklaarde het 
schaap uitsluitend voor eigen-gezinsgebruik 
te hebben geslacht op het door hem bewoon
de bedrijf (en dus het schaap zou hebben 
geslacht ,,in huisslachting"), schuldig heeft 
verklaard aan overtreding van art. 2 van het 
Slachtverbod Schapen, zulks ender de over
weging: 

,,dat immers ender huisslachting in art. 2 

van bedoeld (Huisslachtings)besluit meet 
wprden verstaan uitsluitend de geoorloofde 
slachting in huis voor gezinsgebruik." 

Zulks evenwel ten onrechte, aangezien 
juist uit het verbod van art. 3 lid 1 van bo
vengenoemd Huisslachtingsbesluit j O • art. 4 
van dat besluit blijkt, dat ender .,huisslach
ting" in dit besluit alleen wordt verstaan het 
bloote feit van slachting in huis uitsluitend 
ten gebruike van de bewoners van dat per
ceel, en het in den gedachtengang van den 
Econ. R echter niet we! verklaarbaar zoude 
zijn, waarom art. 4 lid 3 van meergemeld be
sluit het voorhanden en in voorraad hebben 
van schapen, welke in geoorloofde huisslach
ting zouden zijn geslacht, en van vleesch en 
vleeschwaren, afkomstig van zulke schapen , 
verboden zou zijn; 

zoodat dus de Econ. Rechter op onjuiste 
gronden het verweer van verdachte - in casu 
zijn beroep op art. 2 van het Huisslachtings
besluit 1941 Schapen - heeft terzijde ge
steld, zulks in stede van te beslissen, of het 

K . 2663 
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beroep van verdachte op meergenoemd voor
schrift - zijnde een uitzonderingsbepaling 
op het verbod van art. 2 van het Slachtver
bod Schapen, en blijkens de redactie van die 
bepaling een z.g. ,,fait d'excuse", welks aan
wezigheid door den verdachte behoort te 
worden aangetoond - voldoende gemoti
veerd was; 

II. S. door v . of door n .-t. van de artt. 
350, 351, 352 en 359 Sv.; art. 15 van het 
Voedselvoorzieningsbesluit, art. 31 van de 
Landbouw-Crisiswet 1933, j 0

• art. 14 van het 
Econ. Sanctiebesluit 1941, 

doordat de Econ. Rechter het tenlaste ge
legde feit bewezen achtende, hierin ziende 
een overtreding van art. 2 lid 1 van het 
Slachtverbod Schapen, dit qualificeerende 
als een overtreding van art. 15 van het Voed
selvoorzieningsbesluit, op grond daarvan ver
dachte heeft veroordeeld tot een gevangenis
straf van drie maanden, 

zulks ten onrechte, daar art. 14 van het 
Econ. Sanctiebesluit 1941 met zooveel woor
den bepaalt, dat op het tijdstip van inwer
kingtreding van dat besluit - zijnde 6 Sept. 
1941 - o. m. art. 31 van de Landbouw-Cri
siswet 1933 en art. 15 van het Voedselvoor
zieningsbesluit buiten werking zijn getreden. 

Immers opgemerkt moet worden, dat niet 
is bepaald, dat deze artikelen zouden ,,ver
vallen" of ,,ingetrokken" worden ; 

dat bij weloverwogen taalgebruik onder 
.,buiten werkingtreding" alleen verstaan kan 
worden, dat genoemde artikelen van hun 
verbindende kracht zijn beroofd (met ingang 
van den 6en Sept. 1941) doch overigens ble
ven gehandhaafd; 

dat dientengevolge moet worden aangeno
men, dat o. m. genoemde wettelijke maatre
gelen sedertdien gerekend moeten worden 
tot de z.g. ,,leges imperfectas" - wetten, die 
bepaalde normen stellen, doch zonder straf
werking bij overtreding daarvan ; 

dat de Econ. Rechter het gepleegde feit 
dus juist heeft gequalificeerd, doch ten on
rechte dit feit ook nog na 6 Sept. 1941 op 
grond van de door ZijnEdelAchtbare aange
haalde wettelijke bepalingen heeft strafbaar 
geacht; 

dat dit voor 6 Sept. 1941 gepleegde feit 
ook op grond van andere strafbepalingen niet 
strafbaar is, in het bijzonder niet op grond 
van het bepaalde bij art. 1 of 2 van het Econ. 
Sanctiebesluit 1941, aangezien in dit besluit 
nergens wordt bepaald, dat het daarin gestel
de terugwerkende kracht heeft, en dus dit 
besluit in geen enkel opzicht derogeert aan 
het bepaalde bij art. 4 van de Wet A. B.; 

zoodat de Econ. Rechter, het ten laste ge
legde feit bewezen achtende, ten onrechte 
heeft aangenomen, dat dit feit na den 6en 
Sept. i94i nog strafbaar was, en verdachte 
deswege ten onrechte straf heeft opgelegd, 
in stede van hem te ontslaan van alle rechts
vervolging.". 

Wij lezen in het vonnis: 0. dat verdachte 
wel zich erop beroept, dat hij het schaap 
voor gezinsverbruik geslacht heeft, doch dat 
voor het geval hij hiermede zou willen be
doelen, dat op grond van het Huisslachtings-
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besluit 1941 Schapen een telastelegging ex 
art. 2 van het Slachtverbod 1940 Schapen 
uitgeeloten is en tot zijn vrijspraak of tot ont
slag van rechtsvervolging moet leiden, dit 
verweer niet opgaat; dat immers onder huis
slachting in art. 2 van bedoeld besluit moet 
worden verstaan uitsluitend de geoorloofde 
slachting in huis voor gezinsverbruik, welke 
door het Slachtverbod 1940 Schapen ook was 
verboden maar bij het"Huisslachtingsbesluit 
1941 Schapen weer is toegestaan, zij het on
der strengere voorwaarden; dat van een ge
oorloofde huisslachting bij verdachte geen 
sprake was. 

Tegen deze overwegingen is het eerste 
middel gericht. In tegenstelling met den 
rechter meende de 0. van J., dat de vraag 
of voor eigen gebruik geslacht was niet ter 
zijde had mogen zijn gelaten ook al werd niet 
een beroep er op gedaan dat voor deze slach
ting de voor een huisslachting vereischte 
machtiging verleend was. 

Zien wij de voorschriften. 
Art. 2 van het Slachtverbod 1940 Schapen 

van 9 Nov. 1940 bepaalt geheel algemeen, 
dat het slachten van schapen verboden is. 
Art. 2 van het Huisslachtingsbesluit 194 1 
Schapen van 25 Maart 1941 zegt dat het be
paalde in het Slachtverbod 1940 Schapen 
niet van toepassing is op het slachten in huis
slachting. Art. 3 van dit laatste besluit laat 
echter terstond hierop volgen, dat het slach
ten van schapen in huisslachting verboden 
is. De buitenwerkingstelling van het verbod 
van schapen slachten ten behoeve van de 
huisslachting is dus terstond weer te niet ge
daan en ook na de invoering van het Huis
slachtingsbesluit blijft ieder slachten van 
schapen verboden. Het ·verschil is alleen dat 
het slachten van schapen in huisslachting 
sedert dien tijd verboden is niet bij art. 2 

van het Slachtverbod Schapen maar bij art. 
3 van het Huisslachtingsbesluit. De straf
rechtelijke sanctie op beide verboden, zoowel 
die welke gesteld was bij Voedselvoorzie
ningsbesluit en Landbouw-Crisiswet als die 
welke gesteld is bij het Econ. Sanctiebesluit, 
is precies dezelfde. 

Dientengevolge behoefde de omstandig
heid, indien zij juist ware, dat verdachte in 
huisslachting geslacht had m . i. in geen der 
beslissingen die de rechter na de bewezen
verklaring te nemen had, tot uitdrukking te 
worden gebracht, noch in de beslissing welk 
strafbaar feit het bewezenverklaarde ople
vert, noch in die over de strafbaarheid van 
den verdachte of over de oplegging van straf, 
zoodat de rechter genoemde omstandigheid 
in het midden kon laten, zooals hij gedaan 
heeft. Het eenige wat men op het vonnis 
m. i. kan aanmerken is dat ten onrechte over
wogen is, dat onder huisslachting in art. 2 

van het Huisslachtingsbesluit 194i Schapen 
uitsluitend de geoorloofde slachting in huis 
voor gezinsverbruik moet worden verstaan. 
In zooverre gee£ ik den requirant gelijk en 
voorts ben ik van meening dat als wettelijk 
voorschrift, waarop de oplegging der straf 
mede is gegrond, ook had behooren te zijn 
vermeld art. 3 van genoemd Huisslachtings-

2 
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besluit. D it verzuim kan evenwel door Uwen 
Raad worden hersteld en ik heb de eer daar
toe te adviseeren. 

Ook het tweede middel zal m. i. niet tot 
cassatie kunnen leiden. De onderscheiding, 
die in de toelichting daarvan gemaakt wordt, 
tusschen het buitenwerking treden en het 
vervallen of intrekken van een strafbepaling 
is mij niet duidelijk. In al die gevallen zie ik 
een verandering in de strafwetgeving en ik 
meen dat de rechter dit feit in verband met 
art. 1, 2e lid, Sr. op juiste wijze in aanmerking 
heeft genomen met de toepassing der voor 
den verdachte gunstigste bepalingen. 

Behoudens bovengenoemde aanvulling con
cludeer ik tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie) 

O. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van gerequireerde is bewezen verklaard, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, 
dat hij t e Culemborg op 1 Juli 1941 opzette
lijk in strijd met het Slachtverbod Schapen 
een schaap heeft geslacht; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat blijkens het proces-verbaal der tei:echt

zitting gerequireerde aan zijn mede tot be
wijs gebezigde verklaring, dat hij op 1 Juli 
1941 in de schuur achter zijn woning te Cu
lemborg een schaap heeft geslacht zonder dat 
hem daartoe een slachtvergunning door de 
Nederlandsche Veehouderij Centrale was ver
leend, zulks t erwijl hij wist dat het verboden 
was zonde r zoodanige vergunning schapen te 
slachten, heeft toegevoegd: ,.dat hij eerst 
kort t e Culemborg woont en hij in <lien tijd 
veel moeite had om van slagers aldaar vleesch 
op distributiebonnen te krijgen, omdat die 
slagers beweerden, dat hij geen klant van hen 
was; dat hij, om toch vleesch voor hem en 
zijn gezin te hebben, toen bedoeld schaap 
heeft gekocht en daarna dit in huisslachting 
ten behoeve van zijn gezin heeft geslacht"; 

dat art. 2, lid 1 van het Slachtverbod 1940 
Schapen, welk verbod volgens de telasteleg
ging door gereq uireerde opzettelijk zou zijn 
overtreden, luidt: ,.Het slachten en doen 
slachten van schapen is verboden", terwijl 
art. 2 van het Huisslachtingsbesluit 1941 
Schapen luidt: ,.Het bepaalde in het Slacht
verbod 1940 Schapen is niet van toepassing 
op het slachten van schapen in huisslach
ting"; 

dat derhalve, nu gerequireerde zich, als 
boven aangehaald, erop beriep het schaap in 
huis ten behoeve van zijn gezin te hebben 
geslacht, zulks opleverde een verweer, waar
omtrent de Rechter bepaaldelijk een met re
denen omkleede beslissing moest geven; 

dat de Rechter dienaangaande dan ook 
heeft overwogen: ,,dat verdachte wel zich er
op beroept, dat hij het schaap voor gezins
verbruik geslacht heeft, <loch dat voor het 
geval hij hiermede zou willen bedoelen, dat 
op grond van het Huisslachtingsbesluit 1941 

Schapen een telastelegging ex art. 2 van het 
Slachtverbod 1940 Schapen uitgesloten is en 
tot zijn vrijspraak of tot ontslag van rechts
vervolging moet leiden, dit verweer niet op
gaat; dat immers onder huisslachting in a rt. 
2 van bedoeld besluit moet worden verstaan 
uitsluitend de geoorloofde slachting in huis 
voor gezinsverbruik, welke door het Slacht
verbod 1940 Schapen ook was verboden maar 
bij het Huisslachtingsbesluit 1941 Schapen 
weer is toegestaan, zij het onder strengere 
voorwaarden; dat van een geoorloofde huis
slachting bij verdachte geen sprake was"; 

dat requirant terecht die overweging be
strijdt, daar ingevolge bovenaangehaald ar
tikel van genoemd Huisslachtingsbesluit 
ieder slachten van schapen in huisslachting, 
- waaromtrent in de verdere artikelen v an 
dat besluit een speciale, van het Slachtver
bod 1940 Schapen afwijkende regeling wordt 
gegeven -, aan de werking van dat Slacht
verbod is onttrokken; 

dat derhalve de gronden, op welke d e 
Rechter het gevoerde verweer heeft verwor
pen, die beslissing niet kunnen dragen, het 
vonnis niet in stand kan worden gehouden, 
en het tweede middel buiten behandeling kan 
worden gelaten; · 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
En rechtdoende volgens art. 106 der wet 

R. O.; 
Verwijst de zaak naar het G erechtshof te 

Arnhem, Kamer voor strafzaken rakende het 
economische !even, ter berechting en afdoe
ning op de bestaande telastelegging. 

(N. J.) 

za Januari zy_4a. A R REST v an den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 47; Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet 1939, art. 12; Prijzenbe
schikking 1940 I art. 1.) 

Door de strafbaarstelling van het 
,,door handelen of nalaten opzettelijk 
bewerken, dat een voorschrift niet wordt 
nagekomen" zijn geenszins de reeds be~ 
staande vormen van deelneming aan 
strafbare feiten, geregeld in Boek I W. 
v. Sr. op zijde gezet, <loch daarbij heeft 
kennelijk de bedoelin g voorgezeten ook 
gevallen te omvatten, die niet onder die 
bestaande vormen van deelneming zij n 
te brengen. 

Het opzettelijk aanwenden van gezag, 
zoodanig, dat daardoor de ondergeschik
te een strafbaar feit pleegt, is misbruik 
van gezag in den zin van art . 47 Sr., ook 
al is daardoor bij den ondergesch ikte 
vrees voor nadeelige gevolgen eener wei
gering niet opgewekt. 

De term ,.verkoopen" in de artt. x en 
2 der Prijzenbeschikking 1940 I is niet 
op te vatten in de juridieke beteekenis, 
welke dit woord civielrechtelijk heeft, 
maar in de beteekenis, welke het in het 
gewone spraakgebruik heeft, zoodat 
daaronder ook begrepen zijn de trans
acties, welke een filiaalhouder met zijne 
klanten sluit. 

Geen enkel wettelijk voorschrift houdt 
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in, dat het niet geoorloofd is een onder
deel van een telastegelegd strafbaar feit 
op grond van de verklaring van een ge
tuige bewezen te achten. 

Op het beroep van E. v. d. M., koopman, 
te Leeuwarden, req. van cassatie tegen een 
arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden 
van II Sept. 1941, bevestigende, behoudens 
na te melden uitzondering, een vonnis van 
de Arr.-Rechtb. aldaar, op 21 Mei 1941 in 
deze ·zaak gewezen, waarbij req. ter zake 
van ,,het opzettelijk door misbruik van ge
zag uitlokken van het misdrijf van het op
zettelijk door iemand meer dan den prijs 
vragen dan dien, welken hij bij het meeren
deel van de door hem in het tijdvak van 9 
April tot 9 Mei 1940 afgesloten transacties 
betreffende soortgelijke goederen in een 
zelfde hoeveelheid en van eenzelfde hoeda
nigheid heeft berekend" met aanhaling van 
de artt. 3 en 12 aanhef en sub a der Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939, 1, 2, 9 
der Prijzenbeschikking 1940 No. 1, 47 en 91 
Sr., is veroordeeld tot zes weken gevange
nisstraf, hebbende het Hof de qualificatie 
en de daarop gegronde strafoplegging ver
nietigd, het bewezen verklaarde gequalifi
ceerd als ,,het door misbruik van gezag op
zettelijk uitlokken van het misdrijf : een 
voorschrift gegeven krachtens art. 3 der 
Prijsopdrijvings en Hamsterwet 1939 op
zettelijk niet nakomen" en req. te dier zake 
veroordeeld tot zes weken gevangenissfraf. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Rechtsprekende in hooger beroep van een 
vonnis der Rechtbank te Leeuwarden heeft 
het Gerechtshof aldaar dit vonnis bevestigd 
voorzooveel daarbij ten laste van den req. is 
bewezen verklaard: dat hij in December 1940 
te Leeuwarden opzettelijk in strijd m et het 
verbod vervat in de artt. 1 en 2 der Prijzen
beschikking 1940 no. 1 de bij hem, verdach
te, in dienstbetrekking zijnde filiaalhouder 
R. IJ. van Z. aan J. R., huisvrouw van N. 
de V. een paar Ortho -schoenen te koop heeft 
aangeboden en verkocht voor f 14.75, ter
wijl hij bij het meerendeel van de door hem 
in het tijdvak van 9 April-9Mei 1940 afge
sloten transacties betreffende soortgelijke 
schoenen van dezelfde hoedanigheid een 
verkoopsprijs van ongeveer f 9.75 per paar 
had berekend en verdachte eenigen tijd te
voren aldaar door misbruik van gezag bo
vengenoemd strafbaar feit opzettelijk heeft 
uitgelokt door opzettelijk aan genoemden 
van Z., zijnde aan hem ondergeschikt op
dracht te verstrekken schoenen, als door 
hem verkocht, voor een hoogeren dan den in 
het tijdvak van 9 April-g Mei 1940 bere
kenden prijs te verkoopen. 

Het Hof qualificeerde dit bewezene: ,,het 
door misbruik van gezag opzettelijk uitlok
ken van het misdrijf, een voorschrift, gege
ven krachtens art. 3 der Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet 1939 opzettelijk niet nakomen" 
en veroordeelde den req. met toepassing 
onder meer van art. 12 dier wet junctis art. 

3 dier wet en de artt. 1, 2, 9 en 10 der Prij 
zenbeschikking 1940 no. 1, art. 47 Sr. in een 
gevangenisstraf van 6 weken. 

Bij memorie zijn drie middelen van cas
satie voorgesteld en onder meer als volgt 
toegelicht: 

I. S. of v. t. van art. 47 Sr., art. 12 der 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939, art. 1 
en 2 der Prijzenbeschikking 1940, no. 1, artt. 
349, 350, 415 en 422 Sv., daar req. is ver
oordeeld voor uitlokking, hoewel het feite
lijk ter dagvaarding gestelde oplevert het 
plegen door req. van de door de ter intro
ductieve dagvaarding genoemde Van Z. en 
K . gepleegde feiten. 

Toelichting: 
Art. 12 der Prijsopdrijvings- en Hamster

wet 1939 stelt straf op o.a. het bewerken van 
d~ niet-nakoming van een prijsvoorschrift; 
d,t bewerken wordt daar als plegen strafbaar 
gesteld. Onder dit bewerken vallen zeer ze
ker die feiten, die uitlokking door misbruik 
van gezag zouden opleveren, als het bewer
ken niet als zelfstandig feit ware strafbaar 
gesteld. 

Trouwens art. 1 en 2 der Prijzenbeschik
king 1940 no. 1 verstaan onder ,,verkoopen" 
zeer zeker ook het als patroon doen verkoo
pen· door ondergeschikten. Dit is in overeen
stemming met de opvatting van het dage
lij ksch leven en met het burgerlijk recht: een 
kooper, die tegen het gekochte zou willen 
reclameeren, zou den patroon aansprakelijk 
stellen, ook al zou hij van den ondergeschikte 
hebben gekocht; derhalve verkocht req. door 
middel van zijn vertegenwoordigers (onder
geschikten), en lokte hij niet uit, dat de 
laatsten zelf verkochten. 

Is het voorgaande juist, dan volgt daaruit 
de consequentie, dat niet ter zake doet, wel
ken prijs Van Z. en K. voor het meerendeel 
van de in de periode April-Mei 1940 door 
hen verkochte schoenen berekenden, maar 
wel, welken prijs req. zelf voor het meeren
deel in die periode heeft berekend, d. i. wat 
toen de prijs is geweest van het meerendeel 
van de in den winkel van req. verkochte 
schoenen. Req. verkocht n.l. zelf in den win
kel en had bovendien, gelijk uit het voor
onderzoek en het onderzoek ter terechtzit
ting was gebleken, zes ondergeschikten, die 
ook verkochten, waaronder Van Z. en K . 

De vraag naar den prijs, in de genoemde 
periode berekend voor het meerendeel van 
al de verkochte schoenen, is bij het onder
zoek niet aan de orde geweest. Zoo heeft een 
onjuiste telastelegging geleid tot een onjuist 
onderzoek. 

Dit heeft geleid tot een veroordeeling, 
hoewel de andere ondergeschikten hebben 
verklaard, ook ter terechtzitting, dat zij in 
de . genoemde periode voor het meerendeel 
der door hen verkochte schoenen veel meer 
hebben ontvangen, dan Van Z . en K. als op
brengst van de door hen verkochte schoenen 
aangeven. Mitsdien is de prijs, berekend aan 
de ter dagvaarding genoemde koopers, met 
een verkeerden prijs vergeleken. 

II. S . of v. t. van artt. 349, 350, 415 en 
422 Sv., daar volgens de dagvaarding req. 
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opzettelijk opdracht zou hebben gegeven 
tegen te hoogen prijs te verkoopen, terwijl 
omtrent dit opzet alleen wordt verklaard 
door getuige Van Z. en getuige K . er niet 
over verklaart, en evenmin req. het opzet 
heeft erkend, zoodat het niet bewezen is. 

III. S. van art. 47 Sr., in verband met 
artt. 349, 350, 415 en 422 Sv., omdat i.e. geen 
misbruik van gezag en alzoo uitlokking mo
gelijk is, hoewel req. te dier zake wel is ver
oordeeld. 

Toelichting : 
Namens req. is aangevoerd, dat de be

staande verordeningen niet toelaten, dat de 
ondergeschikten Van Z. en K. zouden worden 
ontslagen, of dat hun salarissen zouden wor
den verlaagd. Derhalve hadden zij voldoe
ning aan een ongeoorloofde opdracht kunnen 
weigeren, zonder nadeelige gevolgen of zon
der die te vreezen. Derhalve bestaat geen 
misbruik van gezag. 

ad I. De belangrijkste vraag, die m. i. 
naar aanleiding van het eerste middel moet 
worden beantwoord, is of het Hof, op het 
voetspoor der Rechtbank, wel uit de bewiis
middelen heeft kunnen afleiden, dat het de 
in de telastelegging genoemde filiaalhouder 
van Z. geweest is, die de bewuste schoenen 
aan J. R. heeft te koop aangeboden en ver
kocht in den zin van art. 3 der wet en de 
artt. 1 en 2 der beschikking. 

Naar mijn meening moet die vraag beves
tigend worden beantwoord. Verkoopen in den 
zin dier voorschriften doet m. i . ook degeen 
die als filiaalhouder in dienstbetrekking is 
bij en daarom ondergeschikt is aan den koop
man, die hem als zoodanig heeft aangesteld 
en wiens bevelen in het bijzonder ten aan
zien der verkoopprijzen hij verplicht is op 
te volgen. 

Deze feitelijke verhouding bestond blij
k ens de verklaringen van van Z . als getuige 
en van req. zelf als verdachte, die beiden 
verklaarden dat van Z. op genoemde wijze 
in Dec. 1940 als filiaalhouder van den schoe
nenwinkel van req. gelegen aan de Nieuw 
Stad 34 te Leeuwarden b ij req. in dienstbe
trekking was. Het moge waar zijn dat, zoo
als req. zegt, voor de aansprakelijkheid uit 
het civielrecht uitsluitend de req. als ver
kooper van de schoenen moet worden be
schouwd, in den zin van voomoemde voor
schriften is verkooper m . i . zeker ook de 
houder van het filiaal die de transactie af
sluit. Indien dit niet wordt aangenomen zou 
het doel der wet, bescherming van den ge
bruiker, emstig in gevaar komen. Dit blijkt 
ook uit de toelichting van het middel. Vol
gens req. had de verkoopprijs der schoenen 
moeten worden vergeleken met dien waar
voor req. in het algemeen v66r of op 9 Mei 
1940 schoenen verkocht. Nu is het zeer goed 
mogelijk dat bij een bepaalde ondememing 
in verband met de plaatsen waar haar ver
schillende winkels gevestigd zijn (verschil
lende gemeenten of verschillende buurten 
eener zelfde stad), de kleinhandelprijzen 
zeer sterk uiteenloopen. Wanneer alle trans
acties van zoodanige onderneming in de ver
gelijking zouden moeten worden betrokken 

zou de beoogde bescherming illusoir worden. 
Beteekenis heeft deze in zoodanig geval 
slechts als de vergelijking tot een bepaalden 
winkel kan worden beperkt, hetgeen moge
lijk is als men in zoo'n geval den filiaalhou
der en niet den eigenaar der zaak als ver
kooper aanmerkt. Ik spreek hier nog niet 
van de moeilijkheid die het bewijs in een 
wijdvertakte zaak zou kunnen opleveren. 
Niet uitsluitend uit het civielrecht, maar 
tevens uit het karakter en het doel der rege
ling zelf moet in een geval als dit de betee
kenis van het woord ,,verkoopen", waarom
trent het spraakgebruik niet voldoende licht 
geeft, worden afgeleid. Op dezen grond meen 
ik dat het eerste middel op het hoofdpunt 
ondeugdelijk is. 

Bovendien maakt dit middel naar het 
schijnt bezwaar tegen de qualificatie. Indien 
het waar zou zijn, zegt req., dat hij een straf
baar feit van den filiaalhouder van Z . zou 
hebben uitgelokt dan zou hij toch zeker op
zettelijk bewerkt hebben dat een voorschrift, 
gegeven krachtens art. 3 der wet niet werd 
nagekomen en derhalve niet wegens uitlok
king, maar reeds op grand van art. 12 der 
wet strafbaar zijn . M. i. is dit niet juist. 
Daargelaten of het ,bewerken ," van art. 12 
wel beteekenis heeft naast het niet-nakomen 
zelf, is in ieder geval daartoe het zelfstandig 
teweegbrengen van het geheele delict een 
vereischte zoowel uit materieel als uit psy
chisch oogpunt, terwijl het uitsluitend in
tellectueele daderschap (de uitlokking) 
daartoe niet voldoende is . 

ad II. Ook het tweede middel acht ik 
ondeugdelijk. Volgens req. zou de minimum
grens, aan de bewijslevering te stellen, voor 
het opzet niet zijn bereikt, nu alleen getuige 
van Z. over het opzettelijk verstrekken der 
opdracht heeft gesproken. Het middel stuit 
m. i. hierop af, dat niet voor ieder element 
van een strafbaar feit de zoogenaamde be
wijsminima gelden, doch slechts voor het 
feit als geheel. 

ad III. Met het derde middel wordt op
nieuw een verweer gevoerd, dat reeds voor 
de Rechtbank is gebezigd. Wij lezen in het, 
ook wat dezen grond betreft, bevestigde 
vonnis der Rechtbank : Overwegende, dat de 
raadsman van verdachte voorts heeft be
toogd, dat verdachte de bij dagvaarding ver
melde gedragingen zijner ondergeschikten 
niet ,,door misbruik van gezag" zou hebben 
uitgelokt, daar een enkel bevel van den pa
troon, zonder dat de ondergeschikte behoeft 
te vreezen een nadeelig gevolg van een wei
gering om dat bevel na te komen te zullen 
ondervinden, niet voldoende is om misbruik 
van gezag aan te nemen en in casu in ver
band met de wettelijke verboden van ont
slag of loonsvermindering er geen nadeelig 
gevolg van zoodanige weigering voor ver
dachte's ondergeschikten vie! te duchten, 
doch de Rechtbank dit verweer, daargelaten 
de juistheid der gestelde feiten, terzijde stelt, 
daar de patroon die, gelijk ten deze het ge
val is geweest, tegenover zijn ondergeschikte 
binnen de grenzen dier ondergeschiktheid op
zettelijk zijn gezag aldus aanwendt, dat door 
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dezen een strafbaar feit worde gepleegd, zich 
aan uitlokking door misbruik van gezag van 
dat feit schuldig maakt. 

Met deze overweging acht ik het bezwaar 
van req. op voldoende wijze weerlegd. Vol
gens Uw vaste jurisprudentie (zie o.a. arrest 
H. R. 6 Juni 1910 W. 904s) is ieder gebruik 
van gezag tot het provoceeren van een straf
baar feit een misbruik van gezag. Een ver
houding van ondergeschiktheid is derhalve 
voldoende om misbruik van gezag te kunnen 
aannemen en het is onverschillig of in het 
concrete geval de ondergeschikte nadeelige 
gevolgen heeft te verwachten van het niet
voldoen aan de binnen de grenzen der on
dergeschiktheid gelegen opdracht. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: (zie conclusie) ; 

0. dat bij het in zoover bevestigde v.onnis 
bewezen is verklaard overeenkomstig de te
lastelegging van het eerste feit, dat enz. (zie 
conclusie); 

Wat de middelen betreft, 
0. ten aanzien van bet eerste middel, 
dat dit twee grieven inhoudt, namelijk 

I. dat niet de filiaalhouder van Z., maar 
diens patroon, req. zelf, de scboenen ver
kocbt heeft in den zin van de artt. 1 en 2 
Prijzenbeschikking 1940 I, en dus de dader, 
en niet de uitlokker is van bet gepleegde 
strafbare feit; 

en II. dat het ten deze bewezen verklaarde 
oplevert bet in art. 12 der P rijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939 als zelfstandig misdrijf 
strafbaar gestelde ,,bewerken van het niet 
nakomen van een prijsvoorschrift"; 

dat de eerste grief faalt, omdat de term 
,,verkoopen" in voomoemde artikelen van 
de Prijzenbeschikking 1940 I niet is op te 
vatten in de juridieke beteeken is, welke dit 
woord civielrechtelijk heeft, maar in de be
teekenis, welke bet in bet gewone spraak
gebruik heeft, zoodat daaronder ook begre
pen zijn de transacties, welke een filiaalbou
der met zijne klanten sluit; 

dat de t weede grief eveneens ongegrond is, 
omdat door de strafbaarstelling van het ,,door 
handelen of nalaten opzettelijk bewerken, 
dat een voorscbrift, gegeven krachtens art. 
3 of 4 van bovenbedoelde wet niet wordt na
gekomen" geenszins de reeds bestaande vor
men van deelneming aan strafbare feiten, ge
regeld in het 1ste Boek van het Wetboek van 
Strafrecht, zijn op zijde gezet, <loch daarbij 
kennelijk de bedoeling heeft voorgezeten ook 
gevallen te omvatten, die niet onder die be
staande vormen van deelneming zijn te bren
gen; 

O. ten aanzien van het tweede middel, 
dat geen enkel wettelijk voorscbrift in

boudt, dat het niet geoorloofd is een onder
deel van een telastegelegd strafbaar feit op 
grond van de verklaring van een getuige be-

wezen te achten; dat bovendien in dit middel 
schijnt te worden voorbijgezien, dat het feit, 
onder b aan req. telaste gelegd, waarbij R. K. 
als verkooper zou zijn opgetreden, niet bewe
zen is verklaard; 

0 . ten aanzien van bet derde middel, 
dat dit uitgaat van de opvatting, dat van 

,,misbruik van gezag" in den zin van art. 47 
Sr. bij het geven van een opdracht tot bet 
plegen van een strafbare bandeling alleen 
dan sprake kan zijn, indien de ondergeschikte 
van een weigering om daaraan te voldoen 
nadeelige gevolgen zou hebben te vreezen; 

dat deze opvatting onjuist is, daar het op
zettelijk aanwenden van gezag zoodanig, dat 
daardoor de ondergeschikte een strafbaar feit 
pleegt, is misbruik van gezag in den zin van 
art. 4 7 voormeld, ook al is daardoor bij den 
ondergeschikte vrees voor nadeelige gevolgen 
eener weigering niet opgewekt; 

0. dat derhalve geen der middelen tot cas
satie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

z6 Januari 1942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Woningwet 
art. 1). 

Een bepaling in de bouwverordening, 
volgens welke als nadere eisch kan wor
den gesteld, dat geboomte wordt ver
wijderd, ingekort of gesnoeid, ter ver
betering van de lichttoetreding tot ra
men van vertrekken en -tot erven, gaat 
te ver, daar zij geen steun vindt in art. 1 
1e lid der Woningwet, waarin slechts 
sprake is van wonin~en en niet van 
erven, en zich begeeft op een gebied, 
dat reeds in de artt. 713 en 714 van het 
B. W. is geregeld, zoodat zij geacht moet 
worden t e treden in hetgeen van rijks-
belang is. -

De Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien bet ter goedkeuring aangeboden 
besluit van den burgemeester van Amster
dam van 17 Oct 1941, No. 366, tot wijziging 
van de Bouwverordening; 

Gelet op het ambtsbericht van den Inspec
teur van de Volksgezondheid (Volkshuisves
ting) van 19 Nov. 1q41, No. 2086/G. I.a.; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Eestuur, geboord, advies van 
7 Jan. 1942, No. 4; 

Gezien het dezerzijdsche besluit van 15 
Dec. 1941, B. Z. No. 1 V, waarbij de beslis
sing omtrent goedkeuring voor twee maan
den is verdaagd; 

0 . dat de burgemeester van Amsterdam 
bij zijn besluit van 17 Oct. 1941 heeft vast
gesteld eene verordening tot wijziging van 
de Bouwverordening in zijne gemeente, 
waarvan het eenig artikel luidt : 

,,Artikel 172, tweede lid, wordt gelezen als 
volgt: 

Als nadere eisch kan worden gesteld, dat 
geboomte wordt verwijderd, ingekort of ge-
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snoeid, ter verbetering van de lichttoetreding 
tot ramen van vertrekken en tot erven" ; 

dat de toelichting tot dit besluit inhoudt, 
dat het in de praktijk gebleken is, dat de 
bepalingen van het genoemde art. 1 72 in 
vele gevallen van te beperkte strekking zijn ; 
dat meer dan eens bij het gemeentebestuur 
klachten zijn ingekomen omtrent boomen, 
welke in den loop der jaren zoodanig waren 
uitgegroeid , dat zij in v erband met de be
perkte open ruimte, waarop zij staan, een 
obstakel vormen, dat zoowel de lichttoetre
ding tot woningen, als de lichttoetreding tot 
de onmiddellijke omgeving van zijn stand
plaats belemmert (bijvoorbeeld een tuintje), 
zoodat de woningen minder licht worden en 
in de omgeving van een dergelijken boom 
andere gewassen kwijnen ; dat deze gevallen 
zich kunnen voordoen, ook wanneer er geen 
sprake is van een toestand, als bedoeld in 
bet tweede lid van het meergenoemde art. 
172 der Bouwverordening; dat het . daarom 
wenschelijk is , dat de bevoegdheid van de 
gemeente om voorschriften in dezen te ge
ven, niet !anger beperkt blijft tot de geval
len, waarin de lichttoetreding minder is, dan 
in art. 95 wordt geeischt; dat aan het ge
meentebestuur namelijk dient te worden 
overgelaten, te beoordeelen, in welke geval
len verbetering van de lichttoetreding wen
schelijk is, waarbij dan niet alleen de licht
toetreding tot vertrekken van woningen, 
maar ook die tot e-rven, dus de onmiddellijke 
omgeving van den boom, in aanmerking 
wordt genomen; 

dat de burgemeester van Amsterdam bij 
schrijven v an 18 Oct. 1941, Afdeeling V. H. 
No. 628, dit besluit ter goedkeuring heeft 
ingezonden; 

0 . dat de bovengenoemde wijziging van 
art. 172, 2de lid, van de Bouwverordening 
van Amsterdam beoogt voor het gemeente
bestuur de mogelijkheid te openen geboom
ten te doen snoeien, in t e korten of te ver
wijderen, ten einde daardoor de lichttoetre
ding tot vertrekken of erven te verbeteren; 

dat deze wijziging, naar het oordeel van 
den Inspecteur van de Volksgezondheid 
(Volkshuisvesting) , waarmede dezerzijds 
wordt ingestemd, voor zoover de bevorde
ring van de lichttoetreding tot v ertrekken 
betreft, onnoodig is, daar de bestaande be
paling van de verordening, inhoudende, dat 
als nadere eisch kan worden gesteld, dat ge
boomte, hetwelk oorzaak is dat de lichttoe
treding tot ramen van ve rtrekken bela ng
rijk minder is dan die , welke vereischt wordt 
in art. 95, wordt verwijderd, ingekort of ge
snoeid, voldoende moet worden geacht; 

dat voor het overige de bepaling te ver 
gaat, immers geen steun vindt in art. 1, 1e 
lid, der Woningwet, waarin slechts sprake is 
van woningen en niet van erven en zich op 
een gebied begeeft, dat reeds in de artt. 713 
en 714 B. W . is geregeld, zoodat zij geacht 
moet worden te treden in hetgeen van Rijks
belang is; 

dat het besluit mitsdien niet voor goedkeu
ring vatbaar is ; 

Gezien de Woningwet, de achtste verorde-

ning van den Rijkscommissaris voor het be 
zette Nederlandsche gebied betreffende bij
zondere maatregelen op administratiefrech
telijk gebied en de zesde dezerzijdsche be
schikking ter uitvoering van deze verorde
ning (Nederlandsche Staatscourant No. 206 
van 1941); 

Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver
ordening No. 23/I940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

aan het bovenvermelde besluit van den 
burgemeester van Amsterdam van 1 7 Oct. 
1941, No. 366, de goedkeuring te onthouden. 

(A. B.) 

z9 Januari z942. BESLUIT van den Secre
taris- Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Woningwet 
art. 36.) 

Terecht is geoordeeld, dat de tijd nog 
niet is aangebroken om de bestemming 
der onderhavige terreinen in een uit
breidingsplan vast te leggen, daar thans 
nog niet kan worden vastgesteld, welke 
breedte de op de terreinen aan te leggen 
straat met het oog op de eischen van 
het verkeer uiteindelijk zal dienen te 
hebben, en een detailleering als door ap
pellant verlangd, vooruit ZOU loopen op 
de bestemming, welke de gronden, waar
van de terreinen van appellant dee! uit
maken, uiteindelijk zullen verkrijgen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door F . Beijen 
te Woerden tegen de beslissing van Ged. 
Staten van Zuid-Holland van 3 Dec . .1940, 
B. no. 3067/21 (2e afdeeling) G.S. no. 384/I, 
houdende gedeeltelijke goedkeuring van een 
uitbreidingsplan van de gemeente Woerden; 

Den Raad v an State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 Jan. 1942, no. 3) ; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun besluit van ., Dec. 1940, B. no. 3067/21 
(2e Afdeeling) G.S. no. 384'1, het door den 
gemeente raad van Woerden op 10 Nov. 1939 
vastgestelde uitbreidingsplan c.a. hebben 
goedg ekeurd, met uitzondcring van een ge
deelte, ten aanzien waarvan de goedkeuring 
wordt onthouden; 

dat Ged. Staten daarbij onder meer heb
ben overwogen , dat de bezwaren van F. 
Beijen te Woerden betrekking hebben op 
zijn terreinen, gelegen t en noorden van 
de Ridderstraat (verbindingsweg tusschen 
Baan- en de Brauwstraat) die wel op het 
plan in onderdeelen zijn opgenomen als be
stemd voor woningbouw, groen en sportter
rein, doch, hoewel hij daartoe reeds 6 maan
den geleden het verzoek deed, niet nader 
zijn gedetailleerd, terwijl, zoolang dat niet 
het geval is, ter plaatse slechts agrarische 
bedrijven en clubgebouwtjes voor sportbe-
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oefening mogen worden gesticht; dat hun 
college met B. en W . en den Inspecteur van 
oordeel is, dat de bestemming van des re
clamants ten noorden van de Ridderstraat 
gelegen gronden uit stedebouwkundig oog
punt voorshands niet nader dient te worden 
gedetailleerd, en d es reclamants desbetref
fend bezwaar derhalve ongegrond moet wor
den geacht; 

dat F. Beijen in beroep aanvoert, dat zijn 
bezwaren betroffen zijn terrein, gelegen ten 
noorden van de Ridderstraat (verbindings
weg tusschen Baanstraat en de Brauwstraat) , 
dat we! op het plan in onderdeelen is opge
nomen als bestemd voor woningbouw, groen 
en sportterrein, <loch, hoewel hij daartoe 
reeds 18 maanden voor de vaststelling van 
het plan door den raad een verzoekschrift 
bij den raad indiende, niet nader is gede
tailleerd, terwijl, zoolang dat niet het geval 
is, ter plaatse slechts agrarische bedrijven en 
clubgebouwtjes voor sportbeoefening mogen 
worden gesticht; dat, hoewel d e reden van 
afwijzing van zijn reclame bij deh raad hem 
niet werd medegedeeld, het bedoelde terrein 
niet zou zijn gedetailleerd, daar het te ver 
van het centrum der gemeente zou zijn ge
legen en voorshands aan een verdere uit
breiding van het plan geen behoefte zou 
bestaan; dat hij naar aanleiding hiervan be
zwaren tegen het plan inbracht bij Ged. Sta
ten van Zuid-Holland, daar hem dit onbe
grijpelijk voorkwam, aangezien terreinen, als 
die gelegen nabij de Steenfabriek ,,Bulwijck" 
aan het einde van de Prinsenlaan en langs 
het verlengde van de Van der Valk-Bouman
laan, we! zijn gedetailleerd en dat die ter
reinen we! 2 respectievelijk 5 maal verder 
van het gemeentehuis uit zijn gelegen als de 
onderhavige terreinen ; dat de bebouwing 
thans reeds tot aan het bedoelde terrein is 
gevorderd en het gevolg van aanvaarding van 
het plan door Ged. Staten zou zijn, dat door 
hem aan de eene zijde van de op zijn terrein 
op eigen kosten volgens de exploitatieveror
dening der gemeente Woerden aangelegde 
straat (Ridderstraat) op eigen terrein niet 
meer zou mog-en worden gebouwd ; dat Ged. 
Staten niettemin bij hun besluit van 3/9 
Dec. 1940 het plan hebben goedgekeurd, 
waardoor hij emstig in zijn belangen ge
schaad wordt; dat hij nog mededeelt, dat hij 
v66r het jaar 19;18 de Baanstraat , de de
Brauwstraat en de Ridderstraat (gedeelte
lijk) heeft gesticht en dat deze straten zeer 
snel bebouwd zijn geworden; dat het ge
meentebestuur van Woerden d aartegenover 
een groot complex gronden heeft aangekocht 
en bouwrij p gemaakt en dat deze gronden 
voor een groot gedeelte nog onbebouwd lig
gen ; dat hij van m eening is , dat het geuite 
bezwaar inzake het ,,stedebouwkundig oog
punt" slechts een voorwendsel is om de par
ticuliere exploitatie ten onzichte van de ge
meentelijke te doen stopzetten, t eneinde deze 
laatste terreinen vlugger te kunnen verkoo
pen; dat hij bij het vememen van de be
slissing van Ged. Staten heeft gedacht, dat 
het particuliere initiatief zeker van de aarde 
moet verdwijnen; dat hij in die meening 

wordt gesterkt door het in 1939 ten ge
meentehuize b ij monde van den wethouder 
van P ublieke Werken tegen hem geuite: ,,Wij 
zijn bang dat U ons het gras voor de voeten 
zal wegmaaien", waarvan hij thans de be
teekenis heeft begrepen; 

0 . dat op grond van de ter zake ontvan
gen ambtsberichten moet worden geoordeeld, 
dat de tij d nog niet is aangebroken om de 
bestemming van de t en noorden van de Rid
derstraat gelegen terreinen in een uitbrei
dingsplan vast te leggen ; 

dat immers thans nog niet kan worden 
vastgesteld hoedanige breedte deze straa t - · 
welke in de toekomst de verbindingsweg van 
het centrum van Woerden met de n oord
westelijke uitbreiding zal worden - m et het 
oog op de eischen van het verkeer uiteinde
lijk zal dienen te hebben; 

dat voorts eene detailleering, als door den 
appellant verlangd - ~ij het ook dat hij, 
blijkens het in de openbare vergadering van 
de Afdeeling van den Raad van State voor 
de Geschillen -van B estuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, medegedeelde, 
de te verleenen bestemming nog niet aan
stonds verwezenlijkt zou willen zien -
vooruit zou loopen op de bestemming, welke 
de gronden van den ten noorden van de Rid
derstraat gelegen polder ,,Oude Land" uit
eindelijk zullen verkrijgen; 

dat mitsdien het bezwaar van den appel
lant ongegrond is; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening no. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

19 ]anuari 1942. BESLUIT van den Se
cretaris -Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Woning
wet art. 36.) 

Het maatschappelijk verkeer vordert, 
dat bij herziening van een uitbreidings
plan met de bij de grondeigenaren be
staande verwachtingen omtrent de ver
wezenlijking van de bij de vaststelling 
aan de gronden gegeven bestemmingen 
wordt rekening gehouden, tenzij de 
eischen eener goede volkshuisvesting 
zich daartegen kennelijk verzetten. Nu 
de eigenaren redelijkerwijze mochten 
verwachten, dat hun voor den bouw van 
bepaalde soort huizen in den regel de 
noodige vrijstelling zou worden verleend 
en mag worden aangenomen, dat zij door 
het ontnemcn voor de mogelijkheid tot 
zoodanigen bouw, waardoor de finan
cieele opzet huner exploitatie zou wor
den verstoord, emstig in hun belangen 
zouden worden benadeeld, terwij l het 
gemeentebestuur niet voldoende heeft 
kunnen aantoonen, dat bedoelde bouw 
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bepaaldelijk zou indruischen tegen de 
belangen der volkshuisvesting, hebben 
Ged. Staten terecht hun goedkeuring 
aan het herziene plan onthouden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den 
raad der gemeente 's-Gravenhage tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 25 Nov. 1940 B . No. 2947/21 (2e afdee
ling) G .S. No. 109/1, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan een herziening van het uit
breidingsplan ,,Leijenburg" c.a.; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
17 Sept. 1941, No. 238); 

0. dat de raad der gemeente 's-Graven
hage bij besluit van 30 Oct. 1939 heeft vast
gesteld een plan tot herziening van het plan 
van uitbreiding ,,Leijenburg" en een hier
aan grenzend gedeelte van het plan van uit
breiding ,,Rustenburg-Oostbroek", alsmede 
van de daarbij behoorende voorschriften, als 
bedoeld in art. 39 der Woningwet; 

dat hiertegen bij Ged. Staten van Zuid
Holland bezwaren zijn ingebracht door J. A. 
H. W. Cramer als gemac;:htigde van twee 
naamlooze vennootschappen en 13 andere 
belanghebbenden, alien te 's-Gravenhage, de 
N. V. Maatschappij tot exploitatie van on
roerende goederen ,,Laan van Meerdervoort" 
te 's-Gravenhage en de N. V. ,,Hoogwerf", 
Maatschappij tot exploitatie van onroerende 
goederen te 's-Gravenhage; 

dat J.A. H . W. Cramer en anderen daarbij 
aanvoeren, dat de practijk heeft uitgewezen, 
dat er in deze wijk geen behoefte bestaat 
aan zoogenaamde eengezinshuizen, echter 
we! aan onder- en bovenwoningen, waarvan 
de kaphoogte en gootlijst niet hooger zouden 
mogen zijn, dan zulks bij eengezinshuizen het 
geval is en waardoor het aspect hetzelfde 
blijft ; dat zij ter staving van de bewering be
treffende de vraag naar onder- en bovenwo
ningen er op wijzen, dat door de Maatschap
pij Vredenburg alle in hun plan voor dit 
woningtype aangewezen grond is verkocht, 
terwijl de grond bestemd voor eengezinshui
zen niet in aanmerking is kunnen komen, 
evenmin als dit met de hiervoor bestemde 
gronden der Maatschappij Laan van Meer
dervoort het geval heeft kunnen zijn; dat de 
Escamplaan en Monnikendamplein zijn aan
gewezen voor bebouwing van begane n grand 
met 3 woonlagen en de Volendamlaan met 
uitzondering der hoekperceelen voor bebou
wing van beganen grond met 2 woonlagen; 
dat zij verzoeken ook aan de Volendamlaan 
een bebouwing van beganen grond met 3 
woonlagen toe te laten, aangezien deze laan 
een gelijke breedte heeft als de Escamplaan 
en de bouwblokken aan die laan van veel 
grootere diepte zijn dan die der Escamp
laan; 

dat de N . V. Maatschappij tot exploitatie 
van onroerende goederen ,,Laan van Meer
dervoort" in haar bezwaarschrift aanvoert 
dat op een gedeelte der gronden eengezins
woningen moeten worden gesticht; dat de 

practijk bewezen heeft, dat het eengezins
woningtype niet in zwang is en dan ook de 
onder de desbetreffende voorschriften val
lende terreinen onverkoopbaar zijn; dat het 
haars inziens mogelijk dient gemaakt te war
den, op de bedoelde terreinen boven- en 
benedenwoningen te stichten; 

dat in het bezwaarschrift van de N. V. 
,,Hoogwerf", Maatschappij tot exploitatie 
van onroerende goederen, in hoofdzaak het 
volgende wordt te kennen gegeven: 1e. dat 
bij het herzieningsplan ten aanzien van de 
Veenendaalkade wordt voorgeschreven, dat 
de bebouwing moet bestaan uit een beganen 
grond, twee verdiepingen en een kap of kap
verdieping (art. 4 sub 3) en zulks terwijl de 
gevels van deter weerszijden van de Veenen
daalkade te stichten gebouwen 74 meter uit 
elkaar komen te liggen en aan de Escamp
laan, welke een breedte heeft van 40 meter, 
we! een vier-hoog bebouwing is aangenomen; 
dat naar het inzicht van de reclamante de 
Veenendaalkade zeer we! te vergelijken is 
met de Troelstrakade en de Soestdijksche
kade, waar we! een bebouwing met 4 woon
lagen is toegestaan; 2e. dat ten aanzien van 
de Maarsbergenstraat wordt voorgeschreven 
een bebouwing, bestaande uit een beganen 
grond met een verdieping en een kap of kap
verdieping (beneden- met bovenhuizen) 
(art. 4 sub 1) ; dat als voomaamste argu
ment voor deze wijziging - immers het oor
spronkelijke uitbreidingsplan gaf aan ,,ge
sloten bebouwing met een of meergezins
huizen hoogbouw" - is aangevoerd, dat in 
een straat van 13 meter breedte zonder voor
tuinen piet drie hoog kan worden gebouwd; 
dat de reclamante van oordeel is, dat dit 
bezwaar zou kunnen worden ondervangen 
door den aanleg van voortuinen van 1½ me
ter diepte voor te schrijven, waardoor nog 
voldoende diepte voor portiekhuizen, be, 
-staande uit beganen grond en twee verdie
pingen, zou overblijven; 3e. dat op de hoe
ken van de Polsbroekstraat en de Nieuwer
sluisstraat het herzieningsplan thans de bc
bouwing met eengezinshuizen voorschrij ft , 
terwijl de vroegere verordening een of meer 
gezinshuizen ,,hoogbouw" en een hoogere 
bebouwing namelijk met drie woonlagen toe
liet; dat de reclamante de hier in het vuur 
gebrachte aesthetische overwegingen niet 
zeer gewichtig acht, terwijl daartegenover 
hare belangen zeer emstig worden geschaad; 
4e. dat het herziene plan ten aanzien van de 
bebouwing op de hoeken, gevormd door de 
Ilpendamstraat-Wormerveerstraat en Hei
lostraat-Worrnerveerstraat voorschrij ft, dat 
de te stichten gebouwen moeten voorzien zijn 
van een kap - zulks in tegenstelling met het 
oorspronkelijke uitbreidingsplan; dat de re
clamante van oordeel was en is, dat dit een 
onnoodige, duurdere bebouwing van dit type 
van huizen vordert, hetgeen den grondprijs 
noodzakelijk zal drukken; 5e. dat, wat aan
gaat de bebouwing aan de Maarsbergen
straat, te weten het gedeelte liggende tus
schen de Werkhovenstraat en Driebergen
straat, een bebouwing wordt voorgesteld 
deels met eengezinshuizen ( waaraan geen 
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behoefte bestaat), deels met beneden- en 
bovenhuizen, terwijl toch die straat op het 
pleinvormig gedeelte een breedte heeft van 
42½ meter, zoodat een hoogere bebouwing, 
namelijk tot drie woonlagen, ter plaatse aan
gewezen zou zijn; 6e. dat, wat betreft de ter
reinen aan de Vleutenstraat, te rekenen van 
het Lopikplein af, een veel grootere opper
vlakte tot bebouwing met eengezinshuizen 
wordt aangewezen dan in het bestaande plan 
voorzien is en noodzakelijk en redelijk is te 
achten; dat door al deze wijzigingen de be
langen van de reclamante ten emstigste ge
schaad worden; 7e. dat de reclamante in 
haar adres aan den raad er nog op gewezen 
heeft, dat zij in I932 aan de gemeente 
's-Gravenhage heeft afgestaan tegen een 
prijs, welke haar een belangrijk verlies op
leverde, een terrein, bestemd voor school- en 
speelterreinen, :erwijl thans bij het plan tot 
wijziging een gedeelte dier terreinen, name
lijk circa 6500 m 2 aan de Nieuwersluisstraat 
nader bestemd wordt voor woningbouw; dat 
de reclamante het billijk achtte, dat op 
grond van gewijzigde bestemming haar die 
circa 6500 m 2 grond zouden worden terug
gegeven tegen den daarvoor betaalden prijs, 
vermeerderd met een redelijke rente en on
der bijberekening van de kosten, welke de 
aanleg van dien grond zal vorderen - daar 
zij nimmer tot afstand van de onderwerpe
:i:i uee :innu u:iu:i:iw:i1!1e :i:i u:ipuo11! :l!P u:i:i 
-:iz:i1!100A peq 1lu!1:iop:iq :lljf!l:IUU:llj :ip l:l!U 
1:1:iuueM •u:iqq:iq u:i:io1s:iq noz u:ipuo11! :lljf!l 
wijzen; 8e. dat q.e reclamante ten slotte er 
den raad op gewezen heeft, dat, ofschoon het 
bouwen van eengezinshuizen in het plan 
,,Leijenburg" respectievelijk de aanwijzing 
van gronden tot zoodanige bebouwing als een 
mislukking moet worden beschouwd, niette
min deze bebouwingswijze in het plan van 
herziening blijft gehandhaafd; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 
besluit van 25 Nov. I940, B No. 2947/2I (ze 
afdeeling) G.S. No. rn9/I, aan het vorenge
noemde plan hunne goedkeuring hebben ont
houden, daarbij o.a. overwegende, dat door 
het onderhavige herzieningsplan, hetwelk 
den zoogenaamden hoogbouw in vier woon
lagen tot bepaalde, in dat plan daarvoor be
stemde gronden beperkt, indien het van 
kracht werd, te Joor zou gaan de onder het 
vigeerende plan bestaande mogelijkheid van 
dezen bouw ook op andere, aan bijzonder 
breede wegen liggende gronden, doordat en 
voor zoover het de bouwhoogte langs die 
wegen fixeert op drie woonlagen; dat welis
waar de verwezenlijking van de bedoelde 
mogelijkheid ook thans slechts kan plaats 
vinden met een vrijstelling, door B. en W . 
ingevolge art .. 'l5 paragraaf 3 der Bouw- en 
Woonverordening te verleenen, doch dat 
art. 4, eerste lid, der bij het bestaande plan 
behoorende verordening, voorschrijvende, 
dat de gebouwen, welke gebouwd worden 
aan straten, breed 30 meter of meer, moeten 
bestaan uit een begane grond en ten minste 
twee verdiepingcn, de redelijke verwachting 
wettigt, dat voor het bouwen aan de in dat 
artikel bedoelde wegen van 30 meter of meer 

breedte, en zeer zeker aan bijzonder breede 
wegen als de Venendaalkade, een dergelijke 
vrijstelling desgevraagd in den regel zal wor
den verkregen; dat hun college in de stukken 
noch bij de mondelinge behandeling de:z:er 
zaak een bevredigend antwoord heeft aange
troff en of vernomen op de vraag, uit hoofde 
van welke aan het algemeen belang ontleen
de overwegingen, met terzijdestelling in zoo
verre van de financieele belangen der be
trokken particulieren, een zoogenaamde 
hoogbouw in vier woonlagen, welke immers 
het onderhavige plan kent, en zulks nog we! 
aan minder breede wegen (bijvoorbeeld de 
Escamplaan), ontoelaatbaar zou zijn te ach
ten op andere in dit plan begrepen, aan even 
breede of nog breedere wegen liggende gron
den; dat hun college op grond van het vo
renstaande en gelet op den samenhang der 
bebouwingssoorten, welke een gedeeltelijke 
onthpuding van goedkeuring aan het plan 
bezwaarlijk maakt, van oordeel is, dat het 
plan in zijn geheel niet behoort te worden 
goedgekeurd; 

dat van dit besluit van Ged. Staten B. en 
W. van 's-Gravenhage, daartoe krachtens 
raadsbesluit bevoegd, in beroep zijn geko
men, aanvoerende, dat het eerste lid van 
art. 4 der verordening, behoorende bij het 
in I930 vastgestelde plan van uitbreiding 
,,Leijenburg" en houdende regels betreffen
de de bebouwing en het gebruik van in dat 
plan begrepen gronden, bepaalt, dat de ge
bouwen, welke gebouwd worden aan stra
ten, breed 30 meter of meer, moeten bestaan 
uit een begane grond en ten minste twee ver
diepingen; dat met dit artikel beoogd werd 
te beletten, dat langs breede straten een !age 
bebouwing tot stand zou komen, een euvel, 
dat in dien tijd reeds verschillende misstan
den had veroorzaakt ; dat het echter aller
minst de bedoeling is geweest, den bouw van 
een zoogenaamden ,.hoogbouw in vier woon
lagen" te stimuleeren; dat toch Hoofdstuk 
III van de huidige Bouw- en Woonverorde
ning, bevattende voorschriften bij het op
richten van gebouwen, er van uit gaat, dat -
als regel - niet meer dan drie woningen 
boven elkaar mogen worden gebouwd; dat 
weliswaar de bouw van vier woningen boven 
elkaar mogelijk is, indien de in paragraaf 3 
van art. 35 dier verordening bedoelde vrij
stelling wordt verleend, doch dat het voor de 
hand ligt, dat een vrijstelling, welke een af
wijking van een der grondgedachtcn der ver
ordening zou bewerkstelligen, slechts in bij
zondere gevallen wordt gegeven; dat het dan 
ook niet juist is, wat Ged. Staten beweren, 
dat de evengenoemde bepaling de redelijke 
verwachting wettigt, dat voor het bouwen 
aan wegen van 30 meter of meer breedte een 
vrijstelling als bovenbedoeld desgevraagd in 
den regel zal worden verkregen; dat men 
zou kunnen vragen, welken zin de woorden 
,,ten minste" in het bedoelde art. 4 hebben, 
indien de Bouw- en Woonverordening voor 
den bouw van een beganegrond en meer dan 
twee verdiepingen een beletsel vormt; dat 
er echter op zij gewezen, dat, zonder vrij
stelling van art. 35, boven de twee verdie-
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pingeri bijvoorbeeld nog een kap of kap: 
verdieping kan worden gemaakt; dat in het 
algemeen de bouw van vier woningen boven 
elkaar op eenigszins ruime schaal alleen dan 
mag worden bevorderd, indien voor de bo
venste woningen (en daarmede ook voor de 
lagere) bijzondere voorzieningen worden ge
troffen, zooals bergplaatsen op den beganen 
grond of in het sousterrain, personen- en 
boodschappenliften, inrichtingen voor ge
makkelijke en hygienische verwijdering van 
afvalstoffen, enz. ; dat dergelijke voorzie
ningen echter een zoodanige verhooging van 
de bouwkosten veroorzaken, en dus ook van 
de huren, dat de woningen voor de bewo
ners, voor wie deze wijk is bestemd, te duur 
zouden worden; dat de bouw van dergelijke 
woningen daarom beperkt is tot enkele 
hoofdstraten, welke zijn te beschouwen als 
voortzetting van straten, waaraan reeds -een 
bebouwing in 4 lagen is verrezen (Loosduin
schekade, . Escamplaan en Monnikendam
plein) en tot enkele markante punten in het 
stadsbeeld ; dat, wat de Venendaalkade be
treft, er bovendien op kan worden gewezen, 
dat de thans voorgeschreven bebouwing 
reeds tot stand is gekomen aan de noord
westzijde van die kade tusschen de Ilpen
damstraat en de Wormerveerstraat, over een 
lengte van ongeveer 325 meter; dat stede
bouwkundig een derde verdieping op de 
hierbedoelde plaatsen niet vereischt is, nu 
daar overal een kap of een kapverdieping is 
voorgeschreven en dat uit een oogpunt van 
volkshuisvesting een te groote opeenstape
ling van woningen, vooral in wijken als de 
onderhavige, waar arbeiders en kleine mid
denstanders komen te wonen, dient te wor
den voorkomen; dat zij verzoeken, het plan 
alsnog goed te keuren, tetwijl zij gaame ook 
een beslissing in hoogste instantie omtrent de 
door de reclamanten ingebrachte bezwaren 
zouden zien genomen; 

0. dat een uitbreidingsplan bij de grond
eigenaren, al kunnen deze aan het plan geen 
blijvende rechten ontleenen, uiteraard de 
verwachting wekt, dat de aan de gronden 
gegeven bestemmingen te zijner tijd zullen 
kunnen worden verwezenlijkt; 

dat het maatschappelijk verkeer vordert, 
dat bij een herziening van een uitbreidings
plan met die verwachtingen, voorzoover 
daarmee ernstige belangen· der eigenaren ge
moeid zijn, rekening wordt gehouden, tenzij 
de eischen eener goede volkshuisvesting zich 
daartegen kennelijk verzetten; 

dat naar dezerzij dsch gevoelen in het on
derhavige geval de eigenaren op grond van 
het bepaalde in art. 4, eerste lid, der .be
staande bebouwingsvoorschriften redelijker
wijze mochten verwachten, dat hun voor den 
bouw langs de betreffende breede verkeers
wegen van huizen met vier woonlagen in den 
regel de noodige vrijstelling zou worden ver
leend, terwijl mag worden aangenomen, dat 
zij door het ontnemen van de mogelijkheid 
tot zoodanigen bouw, waardoor de financi
eele opzet hunner exploitatie zou worden 
verstoo.rd, ernstig in hun belangen zouden 
worden benadeeld; 

dat het appelleerend gemeentebestuur -niet 
voldoende heeft kunnen aantoonen, dat een 
bouw in vier woonlagen langs de bedoelde 
wegen bepaaldelijk zou indruischen tegen de 
bij deze stadsuitbreiding betrokken belangen 
der volkshuisvesting; 

dat zulks te minder het geval is , nu dat 
gemeentebestuur alreeds toegestaan heeft, 
dat verschillende gronden in het plan met 
huizen van <lit type werden bebouwd, te we
ten aan de Loosduinschekade, de Escamp
laan en het Monnikendamplein, hetgeen er 
op wijst, dat de bezwaren tegen deze soort 
van bebouwing hier in ieder geval niet van 
overwegende beteekenis zijn; 

dat onder die omstandigheden met Ged. 
Staten moet worden geoordeeld, dat bij de 
onderhavige herziening van het plan de be
doelde aan de grondeigenaren opgelegde be
perking ontoelaatbaar is, zoodat dit college 
terecht de goedkeuring aan het plan heeft 
onthouden; 

dat de onthouding van goedkeuring aan 
het plan ten gevolge zal hebben, dat in het 
overeenkomstig het bepaalde in art, 38, 
tweede lid, 'der Woningwet vast te stellen 
nieuwe plan de mogelijkheid tot het bouwen 
langs de desbetreffende wegen van woningeri 
met vier wooruagen, in voege als door de be
zwaarde eigenaren bedoeld, niet zal mogen 
zijn uitgesloten, behoudens waar dit ten 
eenenmale niet met het karakter van het 
plan zou strooken; 

0, dat het met het oog op het vast te stel
len nieuwe plan noodig is, ook de overige 
door de grondeigenaren bij Ged. Staten in
gebrachte bezwaren aan onderzoek te onder
werpen; 

Q_ dienaangaande, dat, wat betreft het be
zwaar der reclamanten tegen de bestemming 
van gronden voor den bouw van eengezins
woningen, de ten deze bij het plan gevolgde 
gedragslijn verantwoord is te achten, aange
zien op grond van de overgelegde ambtsbe
richten moet worden aangenomen, dat de 
aanwijzing van terrein voor eengezinshuizen, 
welke in het algemeen bij het publiek gewild 
zijn, in dit plan niet in te ruime mate is ge
schied, waaraan niet afdoet, dat gronden, 
welke voor voordeeliger bebouwing zijn be
stemd, uiteraard vlotter van de hand gaan ; 

dat in het nieuwe plan slechts weinig uit
breiding is gegeven aan den voor den bouw 
van eengezinswoningen bestemden grond en 
dan ook blijkens de ambtsberichten van ern
stige teleurstelling van de eigenaren in recht
matige verwachtingen bezwaarlijk kan wor
den gesproken; 

dat voorts de veranderingen in de oplos
singen, welke in het nieuwe plan voor de 
bebouwing op verschillende plaatsen zijn ge
geven en waartegen door de N. V. ,,Hoog
werf", Maatschappij tot exploitatie van on
roerende goederen, te 's-Gravenhage, wordt 
opgekomen, blijkens de ambtsberichten in 
stedebouwkundig opzicht als verbeteringen 
moeten worden aangemerkt en, als geheel 
genomen, de eigenares geenszins emstig in 
hare belangen zullen schaden; 

dat ten slotte de doelmatigheid van de 
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nieuwe bestemming tot den bouw van wo
ningen of openbare gebouwen van den grond, 
welke in 1932 door de genoemde N . V. aan 
de gemeente 's-Gravenhage werd v erkocht, 
niet wordt betwist, terwijl, wat er zij van de 
aanspraken der N. V . ter· zake van den be
doelden verkoop, de nieuwe bestemming van 
dien grond, waarbij de N . V. geen belang 
meer heeft, bezwaarlijk met een beroep op 
deze vroegere transactie kan worden bestre~ 
den; 

dat derhalve de evenvermelde grieven on
gegrond zijn; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening No. 23 /1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
, (A. B.) . 

21 ]anuari 1942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Wet van 
.18 Mei 1925 S. 216 Art. LXXXVII; 
Lager Onderwijswet 1920 art. 125.) 

Art. LXXXVII der wet van 28 Mei 
1925 S. 216 is opgenomen ten behoeve 
van hen, te wier aanzien in het geheel 
geene wachtgeldregeling bestaat, en niet 
ten behoeve van hen, die uitdrukkelijk 
van eene Rijksregeling zijn uitgesloten. 
Derhalve kan eene vakonderwijzeres in 
vak k aan een bijzondere lagere school 
in verband met art. 125 5e lid der L. 0.
wet 1920 aan genoemd artikel geen aan
spraken ontleenen. 

De Secretaris- Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door Mejuf
frouw C. A. van Muijden, gewezen hand
werkonderwijzeres aan de Deutsche Volks
schule ( voorrnalige Kaiser-Wilhelmschule) 
te Amsterdam, betreffende hare aanspraken 
op wachtgeld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 14 J anuari 1942, No. 8); 

0. dat aan Mejuffrouw C . A. van Muijden 
te Amsterdam met ingang van I Sept. 1941 
eervol ontslag is verleend uit hare betrek
king van handwerkonderwijzeres aan de 
Deutsche Volksschule (voormalige Kaiser
Wilhelmschule) aldaar, zonder dat haar 
wachtgeld is toegekend; 

dat Mejuffrouw C. A. van Muijden te de
zer zake hoogere voorziening heeft gevraagd, 
aanvoerende, dat hear, die sedert I Sept. 
1919 handwerkonderwijzeres is aan de voor
malige Kaiser-Wilhelmschule (school voor 
gewoon lager onderwijs) te Amsterdam, se
dert I October 1940 Deutsche Volksschule 
(Duitsche school onder toezicht van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied), per I Sept. 1941 wegens 

opheffing harer betrekking -eervol ontslag 
verleend is; dat tijdens haar meer dan 20-
jarigen diensttijd door het schoolbestuur der 
schoolvereeniging: Deutscher Schulverein zu 
Amsterdam steeds van haar jaarwedden pen
sioensbijdragen werden ingehouden en in 
's-Rijks pensioenfonds gestort en wel van 1 
Sept. 1919 af tot en met 30 Sept. 1940; dat 
nu blijkt, dat zij ingevolge art. 125; 5e lid 
der Lager Onderwijswet 1920 geen aanspraak 
op wachtgeld kan doen gelden; dat zij mits
dien een beroep meent te mogen doen op 
art. LXXXVII der wet van 28 Mei 1925 
(Staatsblad No. 216); 

0. dat art. LXXXVII, 1e lid der wet van 
28 Mei 1925 (Staatsblad No. 216) bepaalt 
dat, indien aan een ambtenaar, die wordt 
ontslagen op grond· van opheffing van zijn 
betrekking of op grond van eene nieuwe or
ganisatie van zijn dienstvak en ten aanzien 
van wien van Rijkswege een wachtgeldrege
ling niet is vastgesteld, door het lichaam, in 
welks dienst hij was, geen of een naar zijn 
oordeel onvoldoend wachtgeld wordt toege
kend, hij binnen een maand na het tijdstip, 
waarop het ontslag is ingegaan; ter zake 
hoogere voorziening kan vragen; 

dat Mejuffrouw C. A. van Muijden vaste 
onderwijzeres was aan eene school; bedoeld 
in art. 88 der Lager Onderwijswet 1920; 

dat ten aanzien van zulk eene onderwijze
res van Rijkswege bij art. 125 der Lager Ori
derwijswet 1920 eene wachtgeldregeling is 
vastgesteld ;-

dat Mejuffrouw Van Muijden als onder
wijzeres aan eene bijzondere lagere school 
uitsluitend belast was met het geven van 
onderwijs in vak k; 

dat het vijfde lid van art. 125 der Lager 
Onderwijswet 1920 bepaalt, dat dit artikel 
niet geldt voor hen, die aan een bijzondere 
school uitsluitend belast zijn met het geven 
van onderwijs hetzij in ecn niet in art. 2 ge
noemd vak, hetzij in een of meer der in dat 
artikel onder h tot en met k en r tot en met u 
genoemde· vakken; 

dat op grond van de geschiedenis der wet 
moet worden aangenomen, dat het voomoem
de art. LXXXVII niet van toepassing is op 
hen, die uitdrukkelijk van eene Rijksrege
ling zijn uitgesloten; 

dat immers dit artikel is opgenomen ten 
behoeve van hen, te wier aanzien in het ge
heel geene wachtgeldregeling bestaat en niet 
t en behoeve van hen, die krachtens eene be
staande Rijkswachtgeldregeling van wacht
geld uitdrukkelijk zijn uitgesloten; 

dat alreeds hierom door Mejuffrouw Van 
Muijden niet op grond van de evengenoem
de wetsbepaling hoogere voorziening kan 
worden gevraagd; 

Gezien de wet van 28 Mei 1925 (Staats
blad No. 216) ; 

Heeft op grond van paragraaf I der Ver
ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Se
cretarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 
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de appellante niet-ontvankelijk te verkla
ren in haar beroep. 

(A. B.) 

az Januari z942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat. (Wet houdend alge
meene regels Waterstaatsbestuur art. 
22.) 

Terecht hebben Ged. Staten vemie
tigd een besluit van stemgerechtigde in
gelanden tot teruggaaf aan belangheb
benden van bedragen, ingevolge over
eenkomst gestort in de waterschapskas, 
daar het nemen van zoodanig besluit 
niet behoort tot de bevoegdheden, welke 
aan stemgerechtigde ingelanderi bij het 
Algemeen Reglement voor de water
schappen of bij het bijzonder reglement 
zijn opgedragen, zoodat daartoe inge
volge het Algemeen Reglement slechts 
het bestuur van het waterschap gerech
tigd is, en het onderhavig besluit dus 
in strijd is met de inrichting van het wa
terschap. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien de beroepen, ingesteld door A. S. 
Bosma c.s. te Nijelamer, F. Hoog-Kamp c.s. 
te Oldelamer en P. Bakker te Oldelamer, te
gen het besluit van Ged. Staten van Fries
land van 18 Juni 1941, No. 5, 2e afdeeling 
W, waarbij werd vemietigd het besluit van 
de vergadering van ingelanden van het wa
terschap Oldelamer van 24 Maart 1941, om 
aan A. S. Bosma en anderen teruggaaf te 
verleenen van een bedrag van f 1.581,50, in
gevolge overeenkpmst gestort irt de water
schapskas; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 10 December 1941, No. 309); 

0. dat Ged. Staten van Friesland bij hun 
besluit van 18 Juni 1941 hebben vemietigd 
een besluit van de vergadering van ingelan
den van het waterschap Oldelamer van 24 
Maart 1941, om aan A. S . Bosma en anderen 
teruggaaf te verleenen van een bedrag van 
f 1581.50, ingevolge overeenkomst gestort in 
de waterschapskas; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat A. S . Bosma c.s. in of omstreeks 
November x936 verklaard hebben, dat zij 
het voorstel van het bestuur van het water
schap Oldelamer betreffende de uitbreiding 
van de diepbemaling in dat waterschap, 
welk voorstel op 9 Nov. 1936 door het be
stuur aan hen werd gedaan, hadden gelezen 
en dat zij daarmee volkomen accoord gin
gen; dat zij hebben geteekend de navolgen
de verklaring, welke is gesteld op het origi
neel van het door het bestuur schriftelijk 
gedane voorstel: ,.Ondergeteekenden ver
klaren dit voorstel te hebben gelezen en dat 
zij hiermee volkomen accoord gaan. Zij ver
klaren vervolgens bereid te zijn voor al 
hunne eigendommen, welke onder diepbema
ling zullen worden gebracht, in de water-

schapslasten te zullen bijdragen berekend 
naar 1.5 maal de kadastrale grootte dier 
eigendommen en zulks tot het tijdstip, dat 
deze eigendommen zullen zijn aangemaakt 
en kunnen worden ingedeeld overeenkom-
stig het klassificatiebesluit"; dat art. 6 van 
dit voorstel Juidt als volgt: ,,Door de recht
streeks bij deze werkzaamheden belangheb
benden wordt voor den aanvang der werk
zaamheden gezamenlijk in de kas van het 
waterschap gestort een zoodanig bedrag als 
het hierboven genoemd totaalbedrag der 
vergoeding de som van f 1666 te boven gaat, 
a fonds perdu"; dat krachtens dit artikel 
door A. S . Bosma c.s. is gestort in de kas 
van het waterschap een bedrag van f 1581.50; 
dat de in het voormelde art. 6 voorkomende 
woorden .,ii fonds perdu" niet anders kun
nen beteekenen, dan dat de rechtstreeks bij 
deze werkzaamheden belanghebbenden het 
genoemde bedrag ter beschikking van het 
waterschap stelden zonder eenig voorbe
houd of beding tot geheele of gedeeltelijke 
terugbetaling, indien later zou blijken, dat 
de kosten lager waren dan aanvankelijk was 
berekend; dat een overeenkomst, als de on
derhavige, tusschen een waterschap en be
langhebberiden gebruikelijk is en ten doel 
heeft, het risico voor belanghebbenden op 
een bepaald bedrag vast te stellen, zoodat 
zij kunnen overzien, welk bedrag zij hebben 
te betalen; dat het waterschap in zulk een 
geval, indien de kosten van een bepaald 
werk tegenvallen, de meerdere kosten draagt 
en nimmer op de belanghebbenden daarvoor 
verhaal kan zoeken; dat het belang van deze 
en dergelijke regelingen is, dat de uitvoering 
van werken niet afstuit op de vrees bij de 
belanghebbenden, dat een raming van kos
ten zal worden overschreden ; dat in de ver
gadering van ingelanden dd. 24 Maart 1941, 
naar aanleiding van een desbetreffend ver
zoek van A. S. Bosma c.s. is besloten, het 
hiervoren genoemd bedrag terug te geven, 
zulks omdat de kosten van het werk waren 
meegevallen; dat dit besluit in strijd is met 
het algemeen belang; dat immers het alge
meen belang medebrengt, dat aan dergelijke 
overeenkomsten tot risico-overdracht de 
hand wordt gehouden en het niet achteraf 
mogelijk i;noet zijn, daarop terug te komen, 
t enzij in de door het Burgerlijk Wetboek 
aangegeven gevallen ( dwang, dwaling, be
drog, en dergelijke); dat dit te meer klemt, 
als in aanmerking wordt genomen, dat, 
wanneer een besluit, als het onderhavige, in 
stand blijft, ook de ingelanden zouden kun
nen besluiten, de belanghebbenden te ver
plichten tot bijbetaling, indien de kosten 
van een werk boven de oorspronkelijke ra
m ing zouden gekomen zijn; dat, daargelaten 
de vraag, of zoodanig besluit rechtsgeldig 
zou zijn, daardoor groote moeilijkheden zou
den kunnen ontstaan bij het aanhangig ma
ken van voorstellen tot het inrichten of uit
breiden van waterschapswerken, daar dan 
immers bij de belanghebbenden groote on
zekerheid zou rijzen over de door hen bij te :, 
dragen aandeelen in de kosten, wat de aan
neming van dergelijke voorstellen zeer in 
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den weg zou staan; dat niet alleen een alge
meen -, maar ook een provinciaal belang 
hierbij betrokken is, daar het hun vergade
ring bekend is, dat speciaal in de provincie 
Friesland regelingen als deze gebruikelijk 
zijn; dat door een besluit, als het onderha
vige, een goed werkende algemeen gevolgde 
practijk van haar nuttig effect beroofd 
wordt; dat A. S. Bosma c.s. nog hebben aan
gevoerd, dat tengevolge van de uitgevoerde 
werken het aantal hectaren, dat bij de diep
bemaling werd aangesloten, is uitgebreid, 
waardoor de ontvangst aan omslag zooveel 
hooger is geworden dan aanvankelijk was 
geraamd; dat deze aangelegenheid geheel 
buiten de regeling staat, die getroffen werd 
tusschen A. S. Bosma c.s., en het water
schap, en A. S. Bosma c.s. in geen enkel op
zicht daardoor in een nadeeliger positie zijn 
gebracht, omdat zij hebben verkregen wat 
zij krachtens het voorstel van 9 Nov. 1936 
zouden verkrijgen; dat bovendien in geen 
enkele bepaling van wet of reglement aan 
de ingelandenvergadering de bevoegdheid 
wordt gegeven, tot een dergelijke uitgaaf te 
besluiten; dat met name onder de in art. 28 
van het Algemeen Reglement opgesomde be
slui ten, welke de vergadering van ingelanden 
mag nemen, het doen van een uitgaaf als 
bovenbedoeld niet wordt genoemd, zoodat, 
indien al het doen daarvan met de taak van 
een waterschap, zooals die in het Algemeen 
en bijzonder reglement is omschreven, ver
eenigbaar zou zijn - wat door hun college 
wordt ontkend - het besluit daartoe had 
moeten zijn genomen door het dagelijksch 
bestuur, krachtens art. 30 van het Algemeen 
Reglement, zoodat het ingelandenbesluit ook 
in strijd is met het bedoelde Algemeen Re
glement en dus met een provinciale verorde
ning; 

dat van dit besluit A. S. Bosma c.s. te 
Nijelamer, F. Hoogkamp c.s. te Oldelamer, 
alsmede P. Bakker te Oldelamer in beroep 
zijn gekomen; 

dat A. S. Bosma c.s. aanvoeren, dat door 
hen een vergadering is gehouden op 5 Oct. 
1936 in Hotel ,,Centraal" te Wolvega met 
het bestuur van het waterschap Oldelamer 
om in samenwerking te geraken tot de uit
breiding en verlenging van een kanaal op 
diepbemaling in complex I en wel onder 
voorwaarde, dat het tekort in deze exploi
tatie van werken enz. door belanghebbenden 
zou worden gestort in de kas van het water
schap en tevens op de voorwaarde, dat, zoo
dra er een aanvraag zou komen voor een 
nieuwe aansluiting op dit nieuwe kanaal, 
overleg zou worden gepleegd door het be
stuur met de hetrokken belanghebbenden, 
om het te betalen bedrag voor deze aanslui
ting vast te stellen, als tegemoetkoming in 
het door hen te storten bedrag; dat uit alle 
besprekingen, welke met het bestuur van 
het waterschap zijn gevoerd, blijkt, dat deze 
aangelegenheid steeds als een persoonlijk be
Jang werd beschouwd en niet als waterschaps
of algemeen belang; dat belanghebbenden 
dan ook alle onderhandelingen voor den af
stand van grond etc. met de betrokken eige-

naren hebben geregeld, en een plan tot uit
voering van deze werken lieten opmaken 
door de Nederlandsche Heidemaatschappij; 
dat, daar bij belanghebbenden de vrees niet 
bestond om voor de raming van kosten deze 
werken te doen uitvoeren, dit aan het be
stuur is aangeboden; dat echter het bestuur 
een regeling, als bedoeld, beter vond, daar 
het zich op het standpunt stelde, dat door 
deze werken de ingelanden geen voordeelen 
behoefden te ontvangen, maar ook geen 
schade zouden lijden; dat, daar sinds 1 Juli 
1938 door het bestuur van het waterschap 
vergunning werd verleend tot afstrooming 
van een complex van 7.62.30 ha op dit 
nieuwe kanaal en niet zooals was besloten 
om met belangstellenden eerst overleg te pie
gen omtrent de te betalen vergoeding, welke 
hierdoor was ontstaan, belanghebbenden 
zich tot de vergadering van ingelanden richt
ten met het verzoek aan het bestuur en in
gelanden, om zoolang als deze regeling niet 
met de betrokken belanghebbenden was ge
regeld, de meerdere ontvangst ten bedrage 
van plm. f Bo a f 90 per jaar aan belangheb
benden te doen toekomen, tot zoolang met 
hen een regeling in dezen zou zijn getroffen 
als tegemoetkoming in het door belangheb
benden gestorte bedrag; dat dit verzoek 
door het bestuur niet in behandeling is ge
nomen, waarna door belanghebbenden op 4 
April 1940 een schrijven van het bestuur 
van het waterschap werd ontvangen, dat 
eerst met den heer P . Bakker (eigenaar van 
bovenvermeld aangesloten complex) een de
finitieve regeling moest worden getroffen; 
dat, daar deze regeling volgens de gestelde 
voorwaarde, waarop door belanghebbenden 
het bedrag is gestort, niet met den heer P. 
Bakker, maar met de betrokken belangheb
benden moest worden getroffen, aan hen bij 
een schrijven van het bestuur van het water
schap Oldelamer dd. 19 Oct. 1940 werd me
degedeeld, dat door den heer P. Bakker f 50 
per ha aangesloten land zou worden betaald 
bij uitkeering van het eerste slikgeld door 
hem te ontvangen van de voor deze percee
len ingeschreven bedragen; dat het bed rag 
ad f 50 per ha ten goede zal komen aan de 
directe belanghebbenden, bij den aanleg van 
het kanaal als bekend en die indertijd ge
zamenlijk een bedrag ad f 1581.50 in de wa
terschapskas hebben gestort; dat hieruit dus 
duidelijk blijkt, dat hierbij geen algemeen 
belang en ook geen provinciaal belang is be
trokken, daar door het bestuur, v66rdat een 
vergunning voor afstrooming op dit nieuwe 
kanaal zou worden verleend, eerst met di
recte belanghebbenden overleg zou worden 
gepleegd; dat, daar door het bestuur deze 
aangelegenheid als een persoonlijke kwestie 
werd beschouwd en het deze werken niet 
van algemeen belang achtte en dus ook van 
geen provinciaal belang sprake kan zijn, 
tegen het besluit der ingelanden, dat uitslui
tend berust op billijkheidsgrond, geen be
zwaar kan worden gemaakt, daar het door 

belanghebbenden gestorte bedrag ad f 1581.50 
onrechtmatig door het bestuur van het wa
terschap is verkregen, niet alleen omdat de 
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kosten van het uitgevoerde werk plm. f 850 
voordeel opleverden, doch ook omdat door 
deze nieuwe aansluiting het waterschap ge
heel schadeloos werd gesteld; 

dat F . Hoogkamp c.s. aanvoeren, dat de 
genoemde gelden aan A. S. Bosma c.s. recht
matig toekomen, daar op een voorstel van 
het bestuur in de op 9 Nov. 1936 gehouden 
vergadering werd besloten, dat het water
schap geen voordeel en ook geen schade 
mocht lijden van de uit te voeren werken; 
dat, daar sinds 1 Juli 1938 het waterschap 
voordeel heeft van deze uitgevoerde werken , 
het niet meer dan billijk is, dat aan hen te
ruggaaf volgens het besluit der ingelanden 
wordt verleend; 

dat P. Bakker aanvoert, dat tengevolge 
van h et bestreden besluit van Ged. Staten 
door hem aan het waterschap 0ldelamer een 
bedrag ad f 38x.50 zal moeten worden vol
daan, welk bedrag aan A. S . Bosma en an
deren zal worden betaald door het water
schap, als tegemoetkoming in het door hen 
gestorte bedrag; dat, daar door deze nieuwe 
aansluiting het waterschap jaarlijks voordeel 
geniet, dit te meer klemt, nu in een antler 
complex aansluiting is verleend door het 
bestuur, wat een groote schade voor het wa
terschap beteekent ; dat het genoemde be
sluit van ingelanden op billijkheidsgrond is 
genomen en het waterschap in een bevoor
deelde positie is gekomen; 

0. dat het nemen van een besluit, als hier 
door stemgerechtigde ingelanden genomen, 
niet behoort tot de bevoegdheden, welke 
hun bij het Algemeen R eglement voor de 
boezemwaterschappen in Friesland of het 
bijzonder reglement van het waterschap 01-
delamer, zijn opgedragen, zoodat daartoe, 
ingevolge art. .1o van het genoemde . Alge
meen reglement, slechts het bestuur van het 
waterschap gerechtigd is ; 

dat mitsdien het bedoelde besluit in strijd 
is met de inrichting van het waterschap en 
dus op dezen grond, daargelaten de vraag of 
het besluit in strijd geacht kan worden met 
bet algemeen belang of bet provinciaal be
lang, terecht door Ged. Staten is vernietigd; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
H eeft op grond van paragraaf 1 der Veror

dening No. 23/x940 van den Rijkscommis
saris voor bet bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

bet beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

2z Januari z942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (0nteig.wet art. 40.) 

D e in bet middel aangehaalde wets
bepalingen schrijven den rechter niet 
den weg voor, dien hij moet volgen om 
tot vaststelling van de waarde van bet 
onteigende te komen. D e bier gebezigde 
methode kan niet ondeugdelijk worden 
geoordeeld. Dat de rechtbank aldus 
meer heeft vergoed dan de werkelijke 

waarde, volgt niet uit hetgeen ter onder
steuning van bet middel is aangevoerd 
(huidige bijzondere bezwaren bij bet 
bouwen). 

De Commissaris in de provincie Noord
Brabant, zijnde thans Jhr. Mr. Dr. A. G. 
M. van Rijckevorsel, wonende te 's-Herto
genbosch, te dezer zake optredende ingevol
ge art. 19 der 0nteig.wet voor den Staat der 
Nederlanden te 's-Gravenhage, eischer tot 
cassatie van een tusschen partijen gewezen 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Breda van 
18 Nov. 1941, adv. Jhr. Mr. G. W. van der 
Does, 

tegen: 
J. C. M. Verschuuren, industrieel, wonende 
te Tilburg, verweerder in cassatie, adv. Mr. 
A. E. J. Nysingh. 

D e Hooge Raad, enz.; 
0 . dat blijkens bet bestreden vonnis de 

Arr.-Rechtb. te Breda ten name van den 
Staat der Nederlanden de onteigening heeft 
uitgesproken van een huis, tuin en berg
plaats, gelegen te Koningshoeven, kadastraal 
bekend gemeente Tilburg Sectie B. No. 
5104, groot 20 A. en 40 c.A., toebehoorende 
aan den verweerder in cassatie ; 

dat met betrekking tot de vaststelling van 
de aan verweerder toe te k ennen schadeloos
stelling de Rechtbank in haar tusschen par
tijen gewezen interlocutoir vonnis van 6 Mei 
1941 vooreerst heeft overwogen: 

,,dat de deskundigen op bet voetspoor 
bun door den eischer qq ter gelegenheid van 
bet onderzoek op 14 November 1940 ge
wezen, de werkelijke waarde van bet te ont
eigenen goed in bun advies hebben bepaald 
door zich op bet standpunt te stellen, dat de 
onteigende in staat moet worden gesteld 
eene gelijkwaardige villa, als die, welke hij 
bezit, te bouwen, onder de restrictie, dat hij 
tengevolge der onteigening er noch beter 
noch slechter op mag worden, welk stand
punt zij aldus hebben gemotiveerd, dat hij, 
die ongevraagd uit den eigendom wordt ont
zet, tot dit bouwen gelegenheid behoort te 
krijgen; 

,,dat, al kan aan den eischer qq worden 
toegegeven, dat een recht hiertoe in bet on
derhavige geval, waarin immers een woon
huis wordt onteigend, zonder dat van per
soonlijke schade des eigenaars blijkt - zijn
de hiervan toch geen sprake, nu gedaagde 
bij pleidooi zijn beroep op de noodzaak of 
de wenschelijkheid vlak bij zijne fabriek te 
wonen heeft laten varen - niet bestaat, en 
dat toch als regel, waarop ten deze geen uit
zondering kan worden gemaakt, kan worden 
aanvaard, dat de eigenaar dan voor het ver
lies van zijn eigendom geheel schadeloos 
wordt gest eld, wanneer hem de voile waarde 
wordt vergoed, zoodat dus daarnaast geen 
aanspraak bestaat, om een nieuw gebouw te 
zetten ter vervanging van bet te onteigenen 
pand, toch tegen deze door deskundigen toe
gepaste methode tot bet vinden van die voile 
waarde geen bezwaar kan worden gemaakt, 
omdat juist door toepassing van een aftrek 
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wegens verbetering nieuw voor oud de des
kundigen het bedrag hebben gevonden, dat 
aan den gedaagde behoort te worden uitge
keerd om hem precies die waarde en dan 
ook niets meer dan die waarde te vergoeden; 

.,dat de eischer qq nog wel heeft aange
voerd, dat deze methode thans verouderd en 
door een door hem nader uiteengezet meer 
logisch systeem vervangen zoude zijn, doch 
de Rechtbank hem, die nog wel de toepas
sing van eerstbedoelde methode door des
kundigen als het ware heeft uitgelokt, hier
in niet kan volgen en niet kan aannemen, 
dat dit systeem reeds enkele maanden na de 
aanbeveling ervan door den eischer qq ver
ouderd zoude zijn en in toepassing ervan 
geen enkel bezwaar ziet; 

.,dat de Rechtbank op de daartoe door de 
deskundigen ter gelegenheid der pleidooien 
aangevoerde gronden, welke zij ovemeemt 
en tot de Hare maakt, de werkelijke waarde 
van den grond, ondanks de bestrijding er
van door gedaagde, stelt op f 5.50 per M 2, 
zoodat voor dien grond in totaal een bedrag 
van f n,:uo kan worden toegekend ; 

,.dat de deskundigen toch deze waarde toe
kennen aan den grond, waarop zij zich den 
bouw van de nieuwe villa in de onmiddellijke 
nabijheid van het te onteigenen perceel heb
ben gedacht en welken zij aan den te ont
eigenen grond gelijkwaardig oordeelen; 

,.dat deskundigen daarnaast aan gedaagde 
terecht een bedrag van f 4 72 ter vergoeding 
van transportkosten, naar vorenstaande 
waarde berekend, toekennen, omdat deze 
toch in het toegepast systeem behooren te 
worden vergoed, aangezien zonder dat deze 
kosten worden gemaakt, bouw van een 
nieuwe villa niet mogelijk is;" 

dat de Rechtbank bij voormeld interlocu
toir vonnis voorts met betrekking tot de 
door de deskundigen gemaakte begrooting 
van de bouwkosten van een nieuw te stichten 
gelijksoortige villa en met betrekking tot 
den toe te passen aftrek ,,nieuw voor oud", 
naar aanleiding van door eischer tegen een 
en ander aangevoerde bezwaren, een nader 
advies van deskundigen heeft bevolen, na 
ter zake nog te hebben overwogen: 

,,dat de Rechtbank den eischer qq niet kan 
volgen in <liens betoog, dat in de begrooting 
geen rekening zoude mogen worden gehou
den met vergoeding van posten voor con
structie van balklagen, vloer en kap in plaats 
van in hout in beton, voor vervanging van 
lood- en zinkwerken en voor rooilijnafschei
ding, waar toch deze posten, over het bedrag 
van de eerste waarvan tusschen eischer qq 
en de deskundigen ook nog verschil bestaat, 
waaruit volgt, dat de door eischer qq ge
raadpleegde adviseurs hiervoor aan gedaagde 
toch wel eenige vergoeding toekennen, van 
de bouwkosten dee! uitmaken, al mogen zij, 
wat de twee eerste dier posten aangaat, een 
gevolg zijn van op dat gebied genomen over
heidsmaatregelen ;" 

dat ten slotte de Rechtbank blijkens het 
interlocutoir vonnis onder meer van oordeel 
is, dat de deskundigen in hun systeem te
recht rekening houden met de kosten ten 

bedrage van f 971 voor den aanleg van een 
soortgelijken tuin; 

0. dat de Rechtbank bij het bestreden 
eindvonnis verklaart te volharden bij het
geen zij in het interlocutoir vonnis heeft 
vooropgesteld en voorts - behoudens enkele 
afwijkingen - zich grondende op het nader 
advies van deskundigen omtrent de totale 
bouwkosten van een nieuwe villa en omtrent 
den toe te passen aftrek ,.nieuw voor oud", 
de schadeloosstelling heeft vastgesteld op 
f 41,711.26 met rente, waaronder, voor zoo
veel in cassatie van belang, is begrepen een 
bedrag van f 472 wegens bovenbedoelde 
transportkosten, een bedrag van f 27,198.26 
voor bouwkosten na aftrek .,nieuw voor 
oud", een bedrag van f 750 wegens rooilijn
afscheiding en een bedrag van f 971 wegens 
aanlegkosten tuin ; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel 
van cassatie is voorgesteld: 

S . of v. t. van de artt. 158 der Grondwet, 
48 Rv. en 2, 18, 24, 28, 37, 40, 41, 62 tot en 
met 64 en 72a 0nteig.wet, omdat de Recht
bank na (in het interlocutoir vonnis) te 
hebben overwogen, dat deskundigen ,,de 
werkelijke waarde van het te onteigenen 
goed in hun advies hebben bepaald door zich 
op het standpunt te stellen, dat de onteigen
de in staat moet worden gesteld een gelijk
waardige villa, als die, welke hij bezit, te 
bouwen, onder de restrictie, dat hij tenge
volge der onteigening er noch beter, noch 
slechter op mag worden, welk standpunt zij 
aldus hebben gemotiveerd, dat hij, die on
gevraagd uit den eigendom wordt ontzet, tot 
dit bouwen gelegenheid behoort te krijgen" 
en na te hebben overwogen, dat gedaagde 
had toegegeven, dat er voor hem geen nood
zaak bestond vlak bij zijn fabriek te wonen 
en dat gedaagde geen aanspraak had om 
naast de volle waarde van de onteigende 
villa in de gelegenheid te worden gesteld 
een nieuw gebouw te zetten 

desalniettemin in het interlocutoir vonnis 
heeft gesteld en in het eindvonnis heeft ge
handhaaf d, dat de door deskundigen toege
paste methode diende te worden gevolgd en 
aan gedaagde mitsdien onder meer heeft 
vergoed bedragen voor de stichtingskosten 
van een nieuwe villa (berekend met inacht
neming van .de huidige, uit het interlocutoir 
vonnis te kennen, bijzondere bezwaren bij 
het bouwen) en bovendien nog bedragen 
voor transportkosten bij aankoop van nieu
wen grond, voor kosten van rooilijnafschei
ding en voor kosten van aanleg van een tuin 

zulks ten onrechte 
daar voor het toekennen van een geldelijke 

vergoeding, berekend door in aanmerking te 
nemen de uitgaven verbonden aan de aan
schaffing van een nieuw, aan het te ont
eigenen gelijkwaardig goed slechts dan aan
leiding kan bestaan, indien de eigenaar als 
noodzakelijk gevolg der onteigening een gel
delijk nadeel lijdt, dat de werkelijke waarde 
van het goed overschrijdt, . 

en in elk geval ten onrechte omdat aldus 
meer wordt vergoed dan de werkelijke waar
de van het m1teigende; 
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0. dienaangaande : 
dat blijkens het bestreden vonnis de Recht

bank de aan de deskundigen ontleende be
rekening van de kosten, verbonden aan de 
verkrijging van een soortgelijk stuk grond 
en aan de stichting daarop van een soortge
lijke villa met tuin en rooilijnafscheiding, 
,slechts bezigt als factor voor de vaststelling 
van de waarde van het onteigende goed; 

dat immers de Rechtbank vooropstelt, dat 
bij de bepaling van de schadeloosstelling er 
.geenszins van mag worden uitgegaan, dat 
verweerder in de gelegenheid moet warden 
-gesteld ter vervanging van het onteigende 
een gelijke villa te stichten, terwijl voorts 
naar haar oordeel het ingevolge die bereke
ning, na toepassing van aftrek wegens 
,,nieuw voor oud", gevonden bedrag aan ver
weerder behoort te worden uitgekeerd om 
hem juist de waarde van het onteigende goed 
en dan ook niets meer dan die waarde te 
vergoeden; 

dat in de in het middel aangehaalde wets
bepalingen den rechter niet de weg wordt 
·voorgeschreven, dien hij moet volgen om tot 
vaststelling van de waarde van het onteigen
oe goed te geraken; 

dat de hier gebezigde methode, waarbij er 
van moet zijn uitgegaan dat gegadigden voor 
het goed bij het bepalen van hun bod onder 
de tegenwoordige omstandigheden rekening • 
zouden houden met de uitgaven aan de 
:stichting van een dergelijk goed verbonden, 
,ook niet geoordeeld kan worden ondeugdelijk 
te zijn om tot vaststelling van de huidige 
waarde te komen; 

daf dim ook de Rechtbank de aangehaal
de wetsbepalingen niet heeft geschonden of 
verkeerd toegepast door van die methode 
voor de onderwerpelijke onteigening gebruik 
te maken; 

dat in het middel nog als grief wordt aan
-gevoerd, dat de Rechtbank aldus meer heeft 
vergoed dan de werkelijke waarde van het 
,onteigende, doch de gegrondheid dier grief 
niet volgt uit het in het middel vermelde 
aangaande het berekend zijn van de stich
tingskosten met inachtneming van de hui
dige uit het interlocutoire vonnis te kennen 
bijzondere bezwaren bij het bouwen, waar
op ter ondersteuning van de grief bij plei
dooi namens eischer uitsluitend beroep is ge
daan; 

dat het opgeworpen middel derhalve niet 
tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 350, Red.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Post alia: 
Tegen het interlocutoir is afzonderlijk cas

:satieberoep niet ingesteld. Dit was ook niet 
mogelijk, maar, zooals eischer terecht heeft 
opgemerkt, indien in dat vonnis beslissingen 
voorkomen, die met de eindbeslissing in 
rechtstreeksch verband staan, moeten deze 
-geacht worden ook in de eindbeslissing te 
zijn opgenomen zoodat bij die beslissingen 
-gepleegde wetschennis ook tot vernietiging 
van het eindvonnis kan leiden. (o.a. H. R. 

28 Aug. 1925 N. J . 1925 pag. 1II3, W. 
II444). 

Het directe verband tusschen interlocu
toir- en eindvonnis is in ons geval niet twij
felachtig, want de eerste overweging in rech
te van het eindvonnis leert ons dat de Recht
bank daarin geheel volhard heeft bij het
geen in rechte overwogen is in het interlocu
toir en dat zij geen termen aanwezig acht, 
ondanks de bezwaren van eischer, daarop in 
eenig opzicht terug te komen. 

Welke motiveering geeft nu het interlocu
toir voor de bove ngenoernde posten? Wij le
zen: dat de deskundigen op het voetspoor, 
hun door den eischer qq. gewezen, de wer
kelijke waarde van het te onteigenen goed 
hebben bepaald door zich op het standpunt 
te stellen, dat de onteigende in staat moet 
worden gesteld een gelijkwaardige villa, als 
die, welke hij bezit, te bouwen, onder de 
restrictie, dat hij tengevolge der onteigening 
er noch beter noch slechter op mag worden, 
welk standpunt zij aldus hebben gemoti
veerd, dat hij, die ongevraagd uit den eigen
dom wordt ontzet, tot dit bouwen gelegen
heid behoort te krijgen. 

Naar aanleiding hiervan overwoog de 
Rechtbank: dat al kan aan den eischer q.q. 
worden toegegeven dat een recht hiertoe in 
het onderhavige geval, waarin immers een 
woonhuis wordt onteigend, zonder dat van 
persoonlijke schade des eigenaars blijkt, niet 
bestaat en dat toch als regel, waarop ten de
ze geen uitzondering kan worden gemaakt, 
kan worden aanvaard, dat de eigenaar dan 
voor het verlies van zijn eigendom geheel 
schadeloos wordt gesteld, wanneer hem de 
volle waarde wordt vergoed, zoodat dus 
daarnaast geen aanspraak bestaat om een 
nieuw gebouw te zetten ter vervanging van 
het te onteigenen pand, toch tegen deze door 
deskundigen toegepaste methode tot het vin
den van die volle waarde geen bezwaar kan 
worden gemaakt, omdat juist door toepas
sing van een aftrek wegens verbetering nieuw 
voor oud de deskundigen het bedrag hebben 
gevonden, dat aan den gedaagde behoort te 
worden uitgekeerd om hem precies die waar
de te vergoeden; dat de eischer q.q. nog wel 
heeft aangevoerd, dat deze methode thans 
verouderd en door een door hem nader uit
eengezet, meer logisch systeem vervangen 
zoude zijn, doch de Rechtbank hem, die nog 
we! de toepassing van eerstbedoelde metho
de door deskundigen als het ware heeft uit
gelokt, hierin niet kan volgen en niet kan 
aannemen, dat dit systeem reeds enkele 
maanden na de aanbeveling ervan door den 
eischer q.q . verouderd zou zijn en in toepas
sing ervan geen enkel bezwaar ziet. (Rechts
overwegingen 2, 3 en 4). 

Uit deze overwegingen zien wij, dat de 
Rechtb. dezelfde methode van waardebepa
ling heeft toegepast als de door haar be
noemde deskundigen, welke methode hierin 
bestond dat berekend werd hoeveel de bouw 
van een gelijkwaardige villa thans zou moe
ten kosten, m et aftrek wegens nieuw voor 
oud. Tevens zien wij, dat de deskundigen de
ze methode toepasten omdat zij meenden, 

K. 2663 
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dat de onteigende recht had op herbouwen, 
dat de Rechtbank haar echter aanwendde 
omdat zij meende, dat zij een juist resultaat 
voor de werkelijke waarde kan geven en om
dat zij, terwijl zij ook door eischer zelf is 
aanbevolen, in toepassing ervan geen enkel 
bezwaar ziet. 

Tegen genoemde motiveering van deskun
digen kan, indien zij inderdaad bedoeld zou
den hebben, dat bij onteigening steeds een 
recht op stichting van een gelijkwaardig goed 
zou bestaan, inderdaad bezwaar worden ge
maakt. 

Deze critiek geldt echter niet de motivee
ring van de Rechtbank, want de Rechtbank 
past de methode toe, niet als een verplichte, 
maar slechts omdat zij haar kiest en dus 
omdat zij haar voor dit speciale geval de 
beste acht. De Rechtb. heeft dus wel de 
stichtingskosten van de villa enz. evenals de 
deskundigen vastgesteld, maar de bedragen 
daarvoor slechts vergoed omdat zij van mee
ning was dat door becijfering daarvan de 
werkelijke waarde van het onteigende wordt 
berekend. In zooverre kan men dus zeggen, 
dat het middel, klagende over vergoeding 
aan verweerder van de stichtingskosten, fei
telijken grondslag mist. 

Intusschen in werkelijkheid vergoedt zij 
met haar methode die stichtingskosten en 
aangezien in het middel ook erover geklaagd 
wordt, dat met die methode meer wordt ver
goed dan de werkelijke waarde van het ont
eigende is het m. i. van belang de methode 
nog nader te bezien. 

Dat zij niet steeds tot het juiste resultaat 
leidt is zonder meer duidelijk. Dat zij echter 
in tal van gevallen tot het juiste resultaat 
kan leiden is ook duidelijk wanneer wij den
ken aan de economische wet, dat de markt
prijs eener zaak in het algemeen de neiging 
heeft om samen te vallen met den produc
tieprijs van die zaak. 

Dat de R echtbank meende, dat in dit ge
val niet wegens bijzondere eigenschappen 
der onteigende zaak op dien economischen 
regel een uitzondering behoefde te worden 
aangenomen, was zaak van de Rechtbank, 
die het goed in oogenschouw heeft genomen 
en van het rapport der deskundigen heeft 
kennisgenomen en gaat m. i. den cassatie
rechter niet aan. 

Overigens was het naar mijn meening ook 
volkomen begrijpelijk in den tegenwoordigen 
tijd, waarin, zooals door de Rechtb. is aange
nomen, aan den nieuwbouw bijzondere be
zwaren zijn verbonden. Ieder, die thans een 
huis wil bezitten zal zeker niet voetstoots tot 
nieuwbouw overgaan, maar in de eerste 
plaats de door hem geschatte kosten daarvan 
vergelijken met den prijs waarvoor hij een 
bestaand gebouw kan krijgen. De aspirant
bouwer van een villa is tegenwoordig steeds 
gegadigde voor een bestaande en zal zijn bod 
daarvoor opvoeren tot aan de grens der 
bouwkosten, natuurlijk daarbij rekening hou
dend met nieuw voor oud. 

Dat er in dezen voor bouwen in het alge
meen ongelegen tijd geen personen zijn die 
een huis willen bezitten evenals er des zo- ' 
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mers geen personen zijn die willen schaat
senrijden en des winters geen personen die 
willen kampeeren, kan ik eischer niet toege
ven. 

Wat hiergezegd is omtrent de gegadigden 
voor een villa en hun overwegingen geldt 
evenzeer voor het bezit van een aangelegden 
tuin en een afscheiding van den grond. De 
gegadigden zullen ook hierbij de kosten van 
aanleg en bouw vergelijken met den prijs 
waarvoor zij een bestaanden tuin en afschei
ding kunnen verkrijgen. 

Wat de kosten van overdracht betreft is 
het een ander geval. Dat de Rechtbank ook 
deze heeft toegekend kan niet op de over
wegingen van een gegadigde voor een be
staande villa zijn gegrond. Toekenning daar
van kan slechts hierop berusten, dat de ont
eigende nu eenmaal in het bezit is van een 
belegging in onroerend goed en dat het in 
het algemeen billijk is te achten den cnt
eigende bij zijn volledige schadeloosstelling 
een post toe te leggen voor wederbelegging. 

Als zoodanig acbt ik ook den post van 
f 472 overeenkomende met de transportkos
ten van een stuk grand van dezelfde grootte 
en boedanigbeid als de onteigende voldoende 
gemotiveerd. 

Op deze gronden heb ik de eer te conclu
deeren tot verwerping van bet beroep. 

(N. J.) 

22 Januari z942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken. (Hinderwet art. 
2 VII.) 

Een terrein, dat wordt afgegraven en 
daama met afval en huisvuil wordt op
gehoogd en afgedekt met teelgrond, 
moet geacht warden te bebooren tot de 
in art. 2 onder VII genoemde inrichtin
gen, zoodat voor het oprichten daarvan 
vergunning kracbtens de Hinderwet is 
vereiscbt. Daaraan doet n iet af, dat in
gevolge Regee.ringsbesluit alle nog 
eenige waarde vertegenwoordigende ar
tikelen afzonderlijk moeten warden op
gehaald en ingeleverd, zoodat nog 
slechts asch en huisvuil ter plaatse kun
nen warden gestort, daar de aanvrage 
moet worden beoordeeld naar de daarbij 
overgelegde beschrijving, vermeldend, 
dat in de inrichting huisvuil wordt ge
stort, dat bet vuil eerst wordt gesorteerd 
en het papier tot balen verpakt. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door G. A. 
Veldhuijzen te Bloemendaal tegen het be
sluit van B. en W. van Velsen van 16 April 
1941, No. 1302, waarbij hem vergunning is 
geweigerd tot bet oprichten van een inrich
ting, bestemd tot bewaring en/of verwerking 
van ascb en vuilnis op bet perceel, kadas
traal bekend gemeente Velsen, sectie F, no. 
412; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
~ 
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Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van ,4 Jan. ,942, no. 7); 

0. dat B. en W. van Velsen bij hun be
sluit van I6 April I94I, No. ,302, de door 
G. A . Veldhuijzen te Bloemendaal gevraag
de vergunning tot het oprichten van een in
richting, bestemd tot bewaring en/of verwer
king van asch en vuilnis op het perceel, ka
dastraal bekend gemeente Velsen, sectie F. 
No. 4,2, hebben geweigerd, uit overweging, 
dat ingevolge art. I van de ,,Verordening tot 
aanwijzing van een gedeelte der gemeente 
voor het oprichten, hebben of gebruiken van 
inrichtingen tot bewaring en verwerking van 
asch en vuilnis", vastgesteld bij raadsbesluit 
van ,9 Dec. ,939, voor het oprichten van in
richtingen als de onderhavige is aangewezen 
de polder Buitenhuizen, alsmede het perceel 
kadastraal bekend gemeente Velsen, sectie 
C, No. 87,, liggende aan den Amsterdam
scheweg te Velsen; dat het ingevolge art. 2 

dier verordening verboden is het meerge
noemde bedrijf in een antler dan het in art. 
I genoemde "gedeelte der gemeente uit te 
oefenen; 

dat van dit besluit G. A. Veldhuijzen in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij 
blijft vermeenen, dat hij in het onderhavige 
geval geen vergunning krachtens de Hinder
wet behoeft en de werkzaamheden niet kun
nen worden verboden, namelijk het afgraven 
en ophoogen van een stuk grond, zij het dan 
ook, dat hier gebruik mag worden gemaakt 
van afval, tot ophooging van het terrein ; dat 
moge worden opgemerkt, dat het voorschrift 
van autoriteiten luidt, dat alle voor de ge
meenschap nog te gebruiken voorwerpen uit 
het huisvuil dienen te worden gehaald en 
weder in circulatie dienen te worden ge
bracht; dat door deze verplichte bewerking 
is ontstaan het sorteeren van het huisvuil, 
lompen, papier, metalen enz., waardoor de 
mogelijkheid is ontstaan, dat de bewerking 
hiervan komt te vallen onder de Hinderwet ; 
dat, terwijl <lit niet vrijwillig geschiedt, doch 
de voorschriften <lit gelasten, het niet over
eenkomstig de billijkheid is, hem vergunning 
te weigeren ter wille van voorschriften, door 
derden opgelegd; dat echter ongeacht wiens 
meening de juiste is, namelijk die van het 
college van B. en W. van Velsen of van hem, 
appellant, hij de vrijheid neemt eenige na
dere argumenten aan te voeren en hierbij 
enkele foto's ter plaatse genomen, welke een 
duidelijk beeld geven van datgene, wat nu 
eigenlijk wordt voorgestaan, over te leggen; 
dat tusschen den eigenaar van het onder
havige perceel grond en hem, appellant, een 
overeenkomst is gesloten, waarbij hij van 
den eerstgenoemde heeft aangenomen: het 
afgraven van het terrein en ophoogen hier
van, daarna het afdekken hiervan met teel
grond; dat de aanvulling met afval en huis
vuil mag geschieden; dat er voorts op moge 
worden gewezen, dat de bewerking geheel 
geschiedt in de lijn, als aangegeven in een 
artikel, voorkomende in de Nieuwe Haar
lemsche Courant van 29 Juni ,939, houden
de verslag van een vergadering te Haarlem 
gehouden van de Nederlandsche Vereeniging 

van Reinigings-directeuren en in welke ver
gadering de Directeur der Reiniging te Arn
hem een rede hield over ,,Stadsvuil naar den 
akker"; dat uit een en ander blijkt, dat uit 
hygienisch oogpunt geen bezwaar kan wor
den gemaakt tegen zijne zoogenaamde in
richting; dat volgens de verklaring van den 
Inspecteur van Politie te Velsen, gehoord 
als getuige voor het Kantongerecht te Haar
lem op 26 Febr. ,94,, geen klachten te Vel
sen zijn ingekomen bij de desbetreffende 
autoriteiten, wegens hinder of overlast uit 
de zoogenaamde inrichting ontstaan, door 
inwoners of omwonenden; dat trouwens het 
desbetreffende terrein !igt op verren afstand 
van de bebouwde kom der gemeente Velsen ; 
dat hij tevens een beroep doet op een artikel 
van de hand van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, voorkomende in ,,Het Nieuws van 
den Dag" van 8 Febr. ,94, betreffende de 
noodzakelijkheid van voedingsgewassen; dat 
hij hierbij aanteekent, dat op het reeds ont-

1 gonnen gedeelte, te zien op foto's 7, 8 en 9 
reeds in den jare ,940 met succes groenten 
en voerbieten zijn geteeld en <lit gedeelte dit 
jaar wederom daarmede zal worden be
bouwd; dat de conclusie, welke uit het ge
heel kan worden ·getrokken, deze is, dat ge
heel wordt gehandeld in de lijn, als in het 
besluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken is 
aangegeven; dat deze grond toch, in oor
sprong een woest stuk waardeloos terrein, 
door de bewerking een vruchtbaar stuk grond 
wordt, ten dienste van de voedselvoorziening 
in het algemeen; dat voor <lit doe!, wat het 
algemeen belang betreft, al de andere argu
menten, welke tegen kunnen pleiten, in het 
niet verzinken, dAar toch zijns inziens een 
artikel in de Hinderwet, welke de onderha
vige werkzaamheden hieronder zouden kun
nen doen vallen, bij lange niet opweegt tegen 
de consequentie: ,,Het m aken van een stuk 
woesten onbruikbaren grond tot een vrucht
baar stuk teelland"; dat zijns inziens de be
werking niet valt onder de Hinderwet en de 
opvatting van B. en W. van Velsen alsnog 
door hem wordt betwist, <loch dat hij, indien 
thans, door het sorteeren van het huisvuil, 
<lit we! onder de Hinderwet zou vallen, hier
toe door de tijdsomstandigheden genood
zaakt is geworden; weshalve hij heeft ver
zocht het bestreden besluit te vernietigen en 
hem alsnog te v ergunnen de bedoelde werk
zaamheden voort te zetten; 

0 . dat, zooals reeds bij dezerzijdsch be
sluit van 4 Maart ,94, , No. 58 H, afdeeling 
Arbeid, 1 is beslist, de onderwerpelijke stort
plaats geacht moet worden te behooren tot 
de in art. 2, onder VII, der Hinderwet ge
noemde inrichtingen, bestemd tot bewaring 
en verwerking van afval, zoodat voor het 
oprichten van deze inrichting vergunning 
krachtens de Hinderwet is vereischt; 

dat in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze 

1 C. V. I941 biz. 58. 
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zaak verslag is uitgebracht, namens den ap
pellant nu wel is aangevoerd, dat ingevolge 
Regeeringsbesluit alle nog eenige waarde 
vertegenwoordigende artikelen als papier, 
lompen, afval en metalen afzonderlijk moe
ten worden opgehaald en ingeleverd, zoodat 
nog slechts asch en tuinvuil ter plaatse kun
nen worden gestort, doch dat deze tijdelijke 
maatregel geen wijziging brengt in de on
derwerpelijke vergunningsaanvrage, welke 
moet worden beoordeeld naar de daarbij 
overgelegde beschrijving, vermeldende, dat 
in de inrichting huisvuil wordt gestort, dat 
het vuil eerst wordt gesorteerd en het papier 
tot balen verpakt; 

dat de door den appellant in voege voor
meld gevraagde vergunning terecht door B. 
en W . is geweigerd, nu art. 2, in verband met 
art. 1 der verordening van de gemeente Vel
sen van 19 Dec. 19;19, vastgesteld krach
tens art. 4, onder 2 °, der Hinderwet, aan het 
verleenen van vergunning voor de oprich
ting van de inrichting ter plaatse in den weg 
stond; 

Gezien de Hinderwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

:n Januari z94a. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Woning
wet art. 36.) 

Terecht hebben Ged. Staten in de 
grieven van appellanten geen aanleiding 
gevonden, hunne goedkeuring aan het 
onderhavige plan te onthouden, daar de 
plaatselijke situatie zich niet leent voor 
meer intensieve bebouwing, en ook uit 
een algemeen stedebouwkundig oogpunt 
beschouwd het aldaar tot stand komen 
van zoodanige bebouwing, welke niet 
aansluit aan een bestaand bebouwings
centrum, andoelmatig moet worden ge
acht. Bovendien hebben appellanten 
niet kunnen aantoonen, dat zij door de 
aan hun terreinen gegeven bestemming 
onredelijk worden benadeeld, en mag 
worden aangenomen, dat zij als gevolg 
van de Verkeerswet tegen lintbebouwing 
in hun vrijheid van bouwen toch alreeds 
ten zeerste beperkt zouden zijn. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien de beroepen, ingesteld door 1e. J. 
W. Koning te Wassenaar, 2e. J. P . Noord
man te Leiden, 3e. Mevrouw J. A. C . Roest 
Crollius, geboren De Niet te 's-Gravenhage, 
4e. B. Roest Crollius te 's-Gravenhage en 
5e. de Naamlooze Vennootschap Maatschap
pij tot Exploitatie van Onroerende Goede
ren ,,Hou Vast" te Leiden, tegen het besluit 

van Ged. Staten van Zuid-Holland van 20 
Nov. 1940, G.S. No. 5/i, houdende gedeel
telijke goedkeuring van een uitbreidingsplan 
c.a. der gemeente Voorschoten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 14 Jan. 1942, No. 266 (1941); 

0 . dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
besluit van 20 Nov. 1940, G.S. No. 5/1, o.a. 
goedkeuring hebben verleend aan het door 
den gemeenteraad van Voorschoten op 24 
Oct. 1939 vastgestelde uitbreidingsplan c.a., 
behoudens voorzoover betreft het gedeelte, 
ingetrokken bij raadsbesluit van 7 Febr. 
1940; 

dat Ged. Staten daazbij de door de boven
genoemde grondeigenaren bij hun college in
gebrachte bezwaren ongegrond hebben ver
klaard, daarbij overwegende, dat de raad in 
verband met voorgenomen aanleg of ver
breeding van rijkswegen de gronden van J. 
P. Noordman, Mevrouw J. A. C. Roest Crol
lius-De Niet en B. Roest Crollius in hun ge
heel en die van de Naamlooze Vennootschap 
Maatschappij tot Exploitatie van Onroeren
de Goederen ,,Hou Vast" en J. W . Koning 
voor de desbetreffende gedeelten bij de 
vaststelling van het plan, in afwijking van 
het ontwerp en naar aanleiding van de door 
de reclamanten bij hem ingebrachte bezwa
ren, heeft bestemd voor ,,latere uitbreiding, 
bestemd voor wegaanleg en bebouwing voor 
landelijke doeleinden"; dat daardoor op de 
desbetreffende kaart (plan in hoofdzaak 
blad 1) van het plan niet meer gespecificeerd 
is aangegeven, welke gronden voor wegaan
leg dan wel bebouwing zijn bestemd; dat 
tengevolge van deze cumulatieve bestem
ming bij de waardebepaling in geval van 
onteigening uitsluitend rekening zal worden 
gehouden met de voor den eigenaar meest 
voordeelige gebruiksmogelijkheid, welke het 
plan hem veroorlooft, dit is in casu die voor 
landelijke bebouwing; dat voorts in geval 
van onteigening uit de ·kaart van het plan 
niet ten aanzien van bepaalde gronden kan 
blijken, of zij een bestemming voor aanleg 
van wegen of voor bebouwing hebben ont
vangen; dat er derhalve bij de bepaling van 
de werkelijke waarde dier gronden geen re
kening kan worden gehouden met bestem
ming daarvan tot eenig doeleind van open
baar nut als gevolg van het onderhavige uit
breidingsplan; dat de vorengenoemde Naam
Jooze Vennootschap overigens nog over het 
hoofd heeft gezien, dat de volgens haar aan 
het terrein gegeven bestemming tot grond 
ten dienste van landbouw, tuinbouw en vee
teelt, niet is een bestemrning tot eenig doel
einde van openbaar nut, als bedoeld in art. 
92 der Onteigeningswet; dat hun college met 
B. en W. en den Inspecteur van oordeel is, 
dat op de gronden van de vorengenoemde 
reclamanten, ook voor zoover zij bij het plan 
een andere dan de vorenbedoelde bestem
ming hebben ontvangen, een min of meer in
tensieve bebouwing uit stedebouwkundig 
oogpunt niet behoort te worden toegelaten; 
dat deze integendeel in strijd zou zijn met 
het algemeen belang, hewelk een concentri-
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sche uitbreiding der bebouwing eischt; dat 
in deze uitbreiding voldoende wordt voor
zien in het gedeelte van het plan, waarbij de 
bestemming in onderdeelen is bepaald; dat 
een min of meer intensieve bebouwing te
vens in strijd zou zijn met de belangen van 
het verkeer; dat de reclamanten in verband 
met het vorenstaande, mede in aanmerking 
genomen de uit de Verkeerswet tegen lint
bebouwing voortvloeiende beperkingen voor 
de bebouwing van hun gronden, door het 
plan niet onredelijk of ontoelaatbaar warden 
geschaad ; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de 
evenvermelde grondeigenaren in beroep zijn 
gekomen; 

dat J. W. Koning in beroep aanvoert, dat 
zijns inziens door Ged. Staten niet voldoen
de rekening is gehouden met zijn bezwaren, 
hierop neerkomende, dat de gemeenteraad 
op zijn grieven niet is ingegaan, op grand dat 
in het algemeen niet intensiever mag warden 
gebouwd dan tot dusverre heeft plaats ge
vonden; 

dat namens J. P. Noordman wordt aan
gevoerd, dat hij eigenaar is van de perceelen 
gemeente Voorschoten, sectie A. nos. 2382 
en 2383, gelegen aan den Rijksweg, 's-Gra
venhage-Oegstgeest; dat dit terrein in het 
uitbreidingsplan is bestemd voor ,,latere uit
breiding bestemd voor wegaanleg en bebou
wing voor landelijke doeleinden"; dat daar
door de waarde van dit terrein zeer zal war
den gedrukt en aan hem belangrijke finan
cieele schade zal warden toegebracht; dat 
dit te meer klemt, nu dit terrein geheel ter 
onteigening door den Staat is aangewezen 
en de onteigening zich reeds in een ver sta
dium van voorbereiding bevindt, daar de 
Staat hem reeds een aanbod heeft gedaan; 
dat het onderhavige terrein zeer belangrijke 
waarde heeft als bij uitstek gunstig gelegen 
bouwterrein, zich bevindend naast een kruis
punt van wegen, uitmakende de eenige der 
door deze kruising gevormde vier hoeken, 
welke nag niet is bebouwd, zich bevindend in 
de onmiddellijke nabijheid van een schier 
aaneengesloten bebouwing, grenzend aan be
bouwd terrein, en gelegen vlak tegenover een 
tramhalte ten dienste van de aldaar bestaan
de bebouwing; dat het goedgekeurde uit
breidingsplan in strijd met de kennelijke be
stemming van het onderhavige terrein ten 
eenenmale onnoodige en ongegronde inbreuk 
maakt op zijne eigendomsrechten, en de 
daarbij aan het terrein gegeven bestemming 
een buitengewoon waardedrukkende factor 
zal zijn bij de komende onteigening, die tot 
groote onbillijkheid aanleiding zal geven; 

dat namens Mevrouw J. A. C. Roest Crol
lius-De Niet wordt aangevoerd, dat zij eige
nares is van de perceelen gemeente Voor
schoten, sectie A, nos. 240, 2377, 2378, 2379, 
2342 en 2343, gelegen aan den Rijksweg 
's-Gravenhage-Oegstgeest ; dat deze terrei
nen in het uitbreidingsplan zijn aangewezen 
voor ,,latere uitbreiding bestemd voor weg
aanleg en bebouwing voor landelijke doel-
einden" ; dat daardoor de waarde dezer ter
reinen zeer zal warden gedrukt en haar be-

langrijke financieele schade zal warden toe
gebracht; dat dit temeer klemt, nu een ge
deelte dezer terreinen ter onteigening door 
den Staat is aangewezen en de onteigening 
zich reeds in een ver gevorderd stadium van 

·voorbereiding bevindt, zijn bereids een aan
bod door den Staat gedaan; dat deze ter
reinen hooge waarde hebben, als bij uitstek 
gunstig gelegen. bouwterrein in de onmiddel
lijke nabijheid van een schier aaneengesloten 
bebouwing en zelfs grenzend aan bebouwd 
terrein; dat op 2 Oct. 1928 de gemeente 
Voorschoten met haar en anderen een over
eenkomst heeft gesloten, krachtens welke de 
gemeente in verband met de wenschelijkheid 
gas en electriciteit te leveren aan de bewo
ners van omringende huizen, door een deel 
van haar terreinen gasbuizen en electrici
teitsleidingen heeft aangelegd en de gemeen
te zich daarbij · verbonden heeft haar aan
sluiting daarvan te verleenen ten behoeve 
van de op haar terreinen en de naaste om
geving te bouwen huizen; dat de gemeente 
Voorschoten voorts in 1933 in een deel der 
terreinen waterleiding heeft doen aanleggen 
en met haar is overeengekomen, dat deze het 
recht verkreeg op deze waterleiding aan te 
sluiten ten behoeve van de op haar terreinen 
en de naaste omgeving te bouwen huizen; 
dat het goedgekeurde uitbreidingsplan in 
strijd met de kennelijke bestemming van de 
onderhavige terreinen ten eenenmale onnoo
dige en ongegronde inbreuk maakt op de 
eigendomsrechten van haar, appellante, en 
de daarbij aan het onderhavige terrein ge
geven bestemming een uitermate waarde
drukkende factor zijn zal bij de aanstaande 
onteigening, die tot groote onbillijkheid aan
leiding zal geven; 

dat namens B. Roest Crollius wordt aan
gevoerd, dat hij eigenaar is van de perceelen 
gemeente Voorschoten sectie A , nos. 239 en 
2037, gelegen aan den Rijksweg 's-Graven
hage-Wassenaar-Oegstgeest; dat dit ter
rein in het onderhavige uitbreidingsplan is 
aangeduid ,,voor latere uitbreiding bestemd 
voor wegaanleg en bebouwing voor lande
lijke doeleinden" ; dat daardoor de waarde 
van het terrein zeer zal warden gedrukt, en 
hem belangrijke financieele schade zal war
den toegebracht ; dat dit te meer klemt, nu 
dit terrein grootendeels ter onteigening door 
den Staat is aangewezen en de onteigening 
reeds in een dusdanig ver stadium van voor
bereiding is gekomen, dat reeds een aanbod 
door den S taat is gedaan; dat dit terrein be
langrijke waarde heeft als gunstig gelegen 
bouwterrein, zich bevindend naast een kruis
punt van wegen, in de onmiddellijke nabij 
heid van een schier aaneengesloten bebou
wing, grenzend aan bebouwd terrein, en ge
legen vlak tegenover een tramhalte, ten dien
ste van de aldaar bestaande bebouwing; dat 
het goedgekeurde uitbreidingsplan in strijd 
met de kennelijke bestemming van het on
derhavige terrein ten eenenmale onnoodige 
en ongegronde inbreuk maakt op zijne eigen
domsrechten, en de daarbij aan het terrein 
gegeven bestemming een buitengewoon 
waardedrukkende factor zal zijn bij de aan-
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staande onteigening, die tot groote onbillijk
heid aanleiding zal geven; 

dat namens de Naamlooze Vennootschap 
Maatschappij tot Exploitatie van Onroeren
de Goederen ,,Hou Vast" wordt aangevoerd, 
dat zij eigenares is van de perceelen ge
meente Voorschoten sectie A, nos. 2437 en 
2471, gelegen aan den Rijksweg 's-Graven
hage-Wassenaar-Oegstgeest; dat dit ter
rein was bestemd ten deele tot grond ten 
dienste van landbouw, tuinbouw en veeteelt 
en ten deele voor ,,latere uitbreiding, be
stemd voor wegaanleg en bebouwing voor 
landelijke doeleinden"; dat daardoor de 
waarde van het onderhavige terrein zeer zal 
worden gedrukt en haar belangrijke finan
cieele schade zal worden toegebracht; dat 
dit te meer klemt, nu een gedeelte van het 
terrein ter onteigening door den Staat is aan
gewezen, en de onteigening reeds in een dus
danig ver stadium van voorbereiding is ge
komen, dat reeds een aanbod door den Staat 
is gedaan; dat dit terrein hooge waarde heeft 
als uiterst gunstig gelegen bouwterrein in de 
onmiddellijke nabijheid van een schier aan
eengesloten bebouwing en zelfs grenzend aan 
bebouwd terrein ; dat het terrein een uitweg 
heeft naar den Valkenburgerweg, welke uit
weg in feite neerkomt op een parallelweg van 
den Rijksstraatweg ten dienste van op de 
onderhavige perceelen te bouwen woningen; 
dat de gemeente Voorschoten op 2 Oct. 1928 
met haar en anderen een overeenkomst heeft 
gesloten, krachtens welke de gemeente in 
verband met de noodzaak gas en electriciteit 
te leveren aan de bewoners der omringende 
huizen door dit terrein gasbuizen en electri
citeitsleidingen heeft aangelegd, en zich ver
bonden heeft haar aansluiting daaraan te 
verleenen ten behoeve van de op dit terrein 
en de naaste omgeving te bouwen huizen; 
dat de gemeente Voorschoten zelf in 1933 in 
het terrein waterleiding heeft doen aanleg
gen, en met haar is overeengekomen, dat zij 
het recht kreeg op deze waterleiding aan te 
sluiten ten behoeve van de op het onderha
vige terrein en de naaste omgeving te bou
wen huizen; dat het goedgekeurde uitbrei 
dingsplan in strijd met de kennelijke bestem
ming van het onderhavige terrein ten eenen
male onnoodige en ongegronde inbreuk 
maakt op haar eigendomsrechten en de daar
bij aan het onderhavige terrein gegeven be
stemming een uitermate waardedrukkende 
factor zal zijn bij de aanstaande onteigening, 
die tot groote onbillijkheid aanleiding zal 
geven; 

O. dat, blijkens nadere op verzoek van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, ingewonnen inlich
tingen in Fehr. 1941 bij deHaagscheSchouw, 
ingevolge het Algemeen Vorderingsbesluit 
1940, strooken grond, gelegen ter weerszijden 
van den Rijksweg No. 4 en deels toebehoo
rende aan de appellanten, ten behoeve van 
de wegverbreeding zijn gevorderd; 

dat dus, voorzoover de gronden, waarop 
de beroepen betrekking hebben, binnen die 
strooken vallen, van voldoening aan den 

wensch der appellanten daaraan de bestem
ming van bouwgrond te geven, geen sprake 
kan zijn; 

dat, wat betreft de buiten de gevorderde 
terreinstrooken vallende gronden, de plaat
selijke situatie bij dit punt van samenkomst 
van belangrijke verkeerswegen zich niet leent 
voor bebouwing als door de appellanten ge
wenscht, terwijl ook uit een algemeen stede
bouwkundig oogpunt beschouwd het aldaar 
tot stand komen van een min of meer inten
sieve bebouwing, welke niet aansluit aan een 
bestaand bebouwingscentrum, ondoelmatig 
moet worden geacht; 

dat de appellanten niet hebben kunnen 
aantoonen, dat zij door de aan de bedoelde 
terreinen bij het onderhavige uitbreidings
plan gegeven bestemming onredelijk worden 
benadeeld; 

dat ook hierom niet kan gezegd worden, 
dat zij door deze bestemming in hun recht
matige verwachtingen worden teleurgesteld, 
wijl mag worden aangenomen, dat zij als ge
volg van de Verkeerswet tegen lintbebou
wing in hun vrijheid van bouwen toch al
reeds ten zeerste beperkt zouden zijn; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht in de 
grieven der appellanten geen aanleiding heb
ben gevonden, hunne goedkeuring aan het 
plan te onthouden; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/r940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette N ederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten : 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

a6 Januari z942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Warenwet S. 1935 No. 793, 
art. 28.) 

Onder de omstandigheden in het von
nis genoemd heeft de Rechtbank kun
nen aannemen, dat het vervoer van la
ter ondeugdelijk gebleken melk niet was 
te wijten aan eenige fout of tekortko
ming bij de door gerequireerde gedre
ven handelszaak ; de R echt bank heeft 
dan ook terecht niet gerequireerde als 
bestuurder van die zaak in deze aan
sprakelijk geoordeeld. 

Anders: Adv.-Gen. Rombach. 

Op het beroep van den 0 . van J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Amsterdam, req. van cas
satie tegen een vonnis van genoemde Recht
bank van 30 Sept. 1941, waarbij in hooger 
beroep, met vemietiging van een op 13 Juni 
1941 door het Kantongerecht te Amsterdam 
met toepassing van art. 398, lid 2 Sv. gewe
zen mondeling vonnis, C. H., veehouder, wo
nende te Amsterdam, na bewezenverklaring 
van het hem te laste gelegde, te dier zake van 
alle rechtsvervolging werd ontslagen. 
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Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Rechtbank te Amsterdam heeft, recht
sprekende in hooger beroep van een vonnis 
van den Kantonrechter aldaar, bij haar von
nis van 30 Sept. 1941 dit vonnis vemietigd 
en ten laste van den gerequireerde bewezen 
verklaard, dat te Amsterdam op of omstreeks 
5 Maart 1941 een persoon opgevende te zijn 
genaamd G. Meppen op den openbaren weg 
Vasco de Gamastraat heeft vervoerd eenige 
bussen gevuld met voor den handel en voor 
m enschelijke consumptie bestemde melk -
althans met een vloeistof, welke kennelijk als 
zoodanig voorhanden was - zulks terwij l het 
vriespunt van deze waar dichter bij het nul
punt lag dan -0.53 ° C, namelijk ten hoogste 
-0.51 ° C bedroeg, geschiedende bedoeld v er
voer ten behoeve en voor rekening van een 
in perceel Ransdorp A. 22 te Amsterdam ge
vestigde melkhandel, waarvan verdachte het 
hoofd en de bestuurder was. 

Voorts heeft de R echtbank dit bewezene 
gequalificeerd : ,.als hoofd en bestuurder van 
een handelszaak door welke waren worden 
verhandeld, te Amsterdam aansprakelijk zijn 
voor waren vervoeren, die niet voldoen aan 
d e eischen gesteld krachtens de W arenwet 
(S. 1935 no. 793) met uitzondering van art. 
16 dier wet". 

Niettemin verklaarde vervolgens de Recht
bank het bewezene niet strafbaar. Ook gere
quireerde werd nog uitdrukkelijk niet straf
baar verklaard en als slotsom van deze be
slissingen ontslagen van alle rechtsvervol
ging. 

De 0. van J . te Amsterdam heeft als mid
del van cassatie voorgesteld : 

,.S. of v . t. van art. 28 der Warenwet en 
art. 359 Sv.; zulks op de navolgende gron
den : De feiten, zegt hij, welke aan deze straf
zaak ten grondslag liggen, komen in het kort 
op het volgende neer. D e knecht van gerequi
reerde heeft op 5 Maart 1941 melk uit gere
quireerde's melkhandel gebracht naar de 
daartoe aangewezen standarisatie-inrichting 
en is na het verrichten van deze kunstbewer
king met die gestandariseerde melk de stad 
ingegaan om deze uit te venten. Alstoen is 
bevonden, dat aan de melk minstens 3 % 
water was toegevoegd. Het kan als vrijwel 
uitgesloten worden geacht, zegt req., dat de 
fout bij de standarisatie zou hebben plaats 
gehad; ware dit we! het geval geweest, dan 
zou alle melk, welke dien dag na de stan
darisatie werd uitgevent, ondeugdelijk moe
t en zijn , waarvan niets blijkt. 

De R echtbank heeft zich op het standpunt 
gesteld, dat de gerequireerde niet verant
woordelijk gesteld kan worden voor de melk 
na de standarisatie, welke door zijn knecht 
is vervoerd. Art. 28 der Warenwet stelt hem 
echter verantwoordelijk voor de richtige na
koming dier wet. Daarvan wordt hij alleen 
dan ontheven in het geval van de tweede 
alinea van voormeld artikel, van welke dis
culpatie echter in deze niets blijkt. De gere
quireerde blijft dus, volgens req., aanspra
kelijk voor de gepleegde overtreding. Hij 
heeft zich onverschillig getoond voor de ver-

bodsbepaling door zijn knecht te laten be
gaan. Niet alle schuld ontbreekt bij hem, 
immers hij heeft na de standarisatie geen 
enkele controle op de bedoelde melk uitge
oefend (H. R. 30 Januari 1933 N. J. 1933 
pag. 762 en W. 12588). D e motiveering van 
de Rechtbank, dat verdachte niet kan wor
den aansprakelijk gesteld voor den ondeug
delijken toestand van zijn gestandariseerde 
melk, welke zijn knecht heeft vervoerd, kan 
dan ook naar het oordeel van req. de gegeven 
beslissing niet dragen. 

Zien Wij, naar aanleiding van dit middel, 
hoe het vonnis is gemotiveerd. 

De Rechtbank overwoog: dat verdachte's 
raadsman bij pleidooi heeft aangevoerd, dat 
sedert het invoeren der standarisatie van 
melk de melkproducenten verplicht zijn, hun 
melk bij de melkfabrieken in te leveren, al
waar zij melk terug ontvangen, op de samen
stelling en qualiteit waarvan zij geen invloed 
kunnen uitoefenen; dat verdachte, die onder 
de standarisatieregeling valt, derhalve niet 
verantwoordelijk kan worden gehouden voor 
de soort melk, welke hij van de fabriek ont
vangt en vervolgens in het openbaar ver
voert en verkoopt; -dat de Rechtbank van 
oordeel is, dat dit verweer in de onderhavige 
zaak des te meer klemt, nu de persoon, die 
de melk na de standarisatie in Amsterdam 
heeft vervoerd, getuige Meppen, ter terecht
zitting in hooger beroep uitdrukkelijk heeft 
verklaard, dat hij aan de aan de fabriek ont
vangen melk niets heeft veranderd, terwijl 
melk van de standarisatiefabriek direct naar 
de stad pleegt te worden vervoerd. 

Het middel acht ik deugdelijk. De beslis
singen van de Rechtbank zijn m . i. niet dui
delijk omdat, zooals boven gebleken is, de 
R echtbank eerst verklaart dat het bewezene 
een bepaald strafbaar feit oplevert en ver
volgens, dat het niet strafbaar is. Zooveel is 
echter zeker, dat de Rechtbank de geheele 
telastelegging bewezen heeft verklaard en dat 
deze gegrond is op de strafrechtelijke aan
sprakelijkheid van het hoofd of den bestuur
der eener handelszaak voor de naleving bij 
die zaak van de voorschriften gegeven krach
tens de Warenwet, de aansprakelijkheid dus 
die gevestigd is bij art. 28 dier wet. 

De vraag nu, die naar aanleiding van het 
middel moet worden beantwoord, is deze of 
het hoofd eener zaak, indien hij volgens dit 
artikel aansprakelijk wordt gesteld voor een 
door een ander in zijn zaak gepleegde over
treding, zich op afwezigheid van alle schuld 
kan beroepen, zooals blijkbaar de Rechtbank 
heeft aangenomen, of wel zich alleen van 
genoemde aansprakelijkheid kan bevrijden 
door de feiten a.in te toonen, die volgens art. 
28, 2e lid . der Warenwet zijn aansprakelijk
heid doen vervallen. 

Voor onze zaak komt dit m. i. practisch 
hierop neer of gerequireerde er mee kon vol
staan aan te toonen, dat hij verplicht was de 
melk die hij verkocht te betrekken van de 
melkfabriek, dan we! of hij bewijzen moet 
ook het toezicht, waarvan art. 28 2e lid 
spreekt, te hebben gehouden. 

M . i. is art. 28 der Warenwet een bijzon-
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dete bepaling omtrent de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid, die derogeert aan het al
gemeen beginsel omtrent de schuld die bij 
overtreding strafbaar maakt, zoodat de 
Rechtbank slechts wanneer zij op grond van 
haar onderzoek tot de conclusie was gekomen, 
dat het geval van art. 28, 2e lid der W aren
wet aanwezig was, den gerequireerde van alle 
rechtsvervolging had kunnen ontslaan. 

De onderhavige beslissing acht ik mitsdien 
niet voldoende met redenen omkleed en ik 
concludeer tot vemietiging van het vonnis 
en verwijzing der zaak naar het Gerechtshof 
te Amsterdam, teneinde haar op het bestaan
de appel te b erechten. 

D e Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

S ervatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld en toegelicht bij schriftuur, 
en luidende: (zie conclusie); 

0 . dat bij het bestreden vonnis is bewezen 
verklaard, dat enz. (zie conclusie); 

0 . dat evenwel de Rechtbank gerequi
reerde van alle rechtsvervolging te dier zake 
heeft ontslagen, zulks op de volgende gron
den : (zie conclusie); 

0 . dat daartegen req. bij de toelichting tot 
het middel opkomt met het betoog, dat art. 
28 van genoemde Warenwet gerequireerde 
voor de richtige naleving dier wet verant
woordelijk stelt, waarvan hij alleen wordt 
ontheven onder de omstandigheden in het 
tweede lid van genoemd artikel vermeld; 

0. dienaangaande: 
dat inderdaad genoemd art. 28, behoudens 

het geval voorzien bij het tweede lid van dat 
artikel, hoofden en bestuurders van handels
zaken, door welke waren worden verhandeld, 
aansprakelijk stelt voor de naleving bij die 
handelszaken van de voorschriften van of 
gegeven krachtens of ingevolge genoemde 
wet; · 

dat evenwel blijkens bovenaangehaalde 
overwegingen de R echtbank als vaststaande 
aanneemt dat, zooals tot verweer was aange
voerd, gerequireerdes knecht voor hem bij 
de melkfabriek melk had ingeleverd ter ver
plichte standarisatie, dat die knecht daama 
van die fabriek melk heeft terugontvangen, 
op qualiteit en samenstelling waarvan gere
quireerde geen invloed had kunnen uitoefe
nen, en dat bedoelde knecht, zooals pleegt te 
geschieden, die melk rechtstreeks van de fa
briek naar de stad heeft vervoerd, - zijnde 
<lit het vervoer waarop de telastelegging 
doelt - , waarbij de Rechtbank dan kennelijk 
als juist aanvaardt de verklaring van den 
knecht als getuige ter terechtzitting, dat hij 
aan de van de fabriek ontvangen melk niets 
heeft veranderd ; 

dat onder die omstandigheden de Recht
bank heeft kunnen aannemen, zooals zij ken
nelijk deed, dat vorenbedoeld vervoer van 
later ondeugdelijk gebleken melk niet was te 
wijten aan eenige fout of tekortkoming bij 
de door gerequireerde gedreven handelszaak 
en de R echtbank dan ook terecht niet gere
quireerde als bestuurder van die zaak, in deze 

aansprakelijk heeft geoordeeld; 
- dat derhalve het middel niet kan slagen; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

26 Januari z942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Motorrijtuigenbelastingwet 
art. x7.) 

De houder van het motorrijtuig blijft, 
ook na den bestuurder van dat motor
rijtuig volgens de beschikking van den 
Minister te hebben gemachtigd de 60-
dagen-kaart in te vullen, zelf voor de 
behoorlijke aanteekening op de belas
tingkaart aansprakelijk, en kan zich niet 
op afwezigheid van alle schuld zijner
zijds beroepen indien die bestuurder met 
het motorrijtuig op den openbaren weg 
rijdt hoewel hij de voorgeschreven aan
teekening op de belastingkaart heeft 
verzuimd, voor hoedanige nalatigheid de 
houder door de machtiging het risico 
heeft aanvaard. 

Anders Adv.-Gen. R ombach: ook voor 
het fiscale recht geldt, dat er geen straf
baarheid bestaat bij gebleken afwezig
heid vari alle schuld, t enzij een uitzon
dering op <lien regel uitdrukkelijk wordt 
vastg_esteld. 

Op het beroep van den Rijksadvocaat te 
's-Hertogenbosch, req. van cassatie tegen een 
mondeling vonnis van den Politierechter bij 
de Arr.-R echtbank te 's-Hertogenbosch van 
7· Oct. x94x, waarbi" het aan P. van der W ., 
koopman, wonende te Reeuwijk , te laste ge
legde werd bewezen verklaard, dat bewezene 
werd gequalificeerd als: ,,als houder van een 
motorrijtuig daarmede op den openbaren 
weg doen rijden, zonder dat daarvoor de ver
schuldigde wegenbelasting (lees: motorrij
tuigenbelasting) is voldaan", <loch gerequi
reerde deswege van rechtsvervolging werd 
ontslagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De politierechter te 's-Hertogenbosch heeft 
bij vonnis van 7 Oct. 1941 ten laste van den 
gerequireerde bewezen verklaard: dat hij, 
zijnde hij houder van een rij- of voertuig, 
bestemd om uitsluitend of mede door een 
mechanische kracht op of aan het rij- of 
voertuig zelf aanwezig, anders dan langs 
spoorstaven te worden voortbewogen, op of 
omstreeks 18 Nov. 1940 onder de gemeente 
Heeze op den openbaren weg met voormeld 
rij- of voertuig heeft doen rijden zonder dat 
daarvoor de verschuldigde belasting was vol
daan, hebbende hij immers doen rijden met 
een motorrijtuig, waarvoor ingevolge art. 4, 
4e lid der Motorrijtuigenbelastingwet een 60 
dagen kaart was afgegeven, zonder vooraf in 
een van de aangegeven vakken met inkt in 
schrijfletters te stellen den datum, waarop 
werd gereden en deze aanteekening met zijn 
handteekening te bekrachtigen, terwijl de 
daarvoor verschuldigde belastiog geacht 
moest worden niet te zijn betaald. 
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Dit feit werd gequalificeerd: Als houder 
van een motorrijtuig daarmede op den open
baren weg doen rijden, zonder dat daarvoor 
de verschuldigde wegenbelasting is voldaan 
onder aanhaling onder meer van art. 1 7 van 
voomoemde wet. 

Verder besliste de politierechter dat ver
dachte niet strafbaar was wegens het ontbre
ken zijnerzijds van elke schuld, zijnde ter 
terechtzitting niet gebleken van de onjuist
heid der bij diens schriftelijk verweer gedane 
mededeelingen. Hij ontsloeg gerequireerde 
van alle rechtsvervolging. 

Er is een middel van cassatie voorgesteld: 
S., althans v. t . van de artt. 15, 19, 17 en 

4 der Motorrijtuigenbelastingwet, art. 351, 
350, 359 j 0

• 367 Sv. door de beslissing dat 
verdachte niet stiafbaar is, wegens het ont
breken van elke schuld, daar onder het be
grip van doen rijden door den houder moet 
warden verstaan .,het toelaten dat een ander 
met het rijtuig rijdt en de zorg dat dit niet 
geschiedt, zonder dat de belasting is betaald, 
behoort tot de verplichtingen van den hou
der en niet van den bestuurder, zoodat de 
houder verantwoordelijk moet warden geacht 
voor het feit, dat een antler rijdt met het 
motorrijtuig, zonder dat de belasting is vol
daan." 

Zooals uit het tweede lid van art. 17 der 
Wet blijkt, wordt, indien met een zestigda
genkaart wordt gereden, de belasting slechts 
geacht te zijn voldaan, wanneer op die kaart 
door den houder van het motorrijtuig op de 
door den Minister van Financien bepaalde 
wijze de datum, waarop wordt gereden, is 
aangeteekend. 

Vaststaat in ons geval dat die aanteekening 
niet bestond, zoodat derhalve de belasting 
niet was voldaan en de vraag die door het 
middel van cassatie aan Uw oordeel wordt 
onderworpen is m. i. deze, of dit enkele feit 
in verband met het ,.doen rijden" voor een 
veroordeeling reeds voldoende is dan we! of 
de oorzaak van het niet bestaan der aantee
kening dus der niet-betaling nog van belang 
kan zijn. 

Het is nl. zoo dat de Minister van Finan
cien in zijn beschikking van 13 Nov. 1934, 
gewijzigd bij beschikking van 27 Nov. 1935, 
de tegemoetkomende houding, die de wet 
jegens den houder van een motorrijtuig reeds 
had aangenomen, nog verder heeft doorge
voerd en het mogelijk heeft gemaakt dat de 
houder van een zestigdagenkaart een bepaal
den bestuurder machtigt tot de aanteekening 
op de kaart en dus tot de betaling. De be
doeling van deze nieuwe faciliteit is natuur
lijk niet dat van den houder geeischt wordt, 
dat hij telkenmale de afteekening van de 
kaart door den bestuurder controleert alvo
rens te doen rijden, want dan zou zij haar be
teekenis geheel missen. 

Het gevolg van deze vrijgevige regeling is 
echter dat het geval zich voor kan doen, zoo
als het ook in de onderhavige zaak door den 
rechter is aangenomen, dat de behoorlijk tot 
afteekening der kaart gemachtigde bestuur
der geheel buiten weten en buiten schuld van 
den houder zijn plicht tot afteekening ver
zuimt. 

Is de houder dan toch strafrechtelijk aan
sprakelijk? 

De Minister van Financien wilde hem, die 
een bestuurder machtigt, op het hart druk
ken dat dit het geval is en liet den houder 
volgens het model der voorgeschreven mach
tiging, steeds verklaren dat hij er mede be
kend is, dat de machtiging geschiedt onder 
zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, zoo
dat tegen hem bekeuring kan warden inge
steld, indien met het motorrijtuig op den 
openbaren weg wordt gereden zonder dat 
vooraf op de aangegeven wijze aanteekening 
op de belastingkaart is gesteld. 

Ofschoon deze opvatting van den Minister 
van zijn standpunt begrijpelijk is, hen ik toch 
van oordeel dat er niet voldoende redenen 
zijn om voor dit geval een afwijking aan te 
nemen van het beginsel dat er geen straf
baarheid bestaat bij gebleken afwezigheid 
van alle schuld. 

Dit beginsel geldt voor alle strafzaken ook 
voor fiscale. Een uitzondering daarop moet 
uitdrukkelijk warden vastgesteld. In ons ge
val is zoodanige uitzondering niet gemaakt 
en kon de Rechter op in cassatie onaantast
bare wijze van oordeel zijn, dat de gerequi
reerde aan het doen rijden zonder vooraf
gaande belastingbetaling geenerlei schuld 
had. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hoage Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij schriftuur, en luidende: 
(zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van gerequireerde is bewezen verklaard, met 
qualificatie als voormeld, dat hij, enz. (zie 
conclusie); 

0 . dat blijkens het proces-verbaal van de 
behandeling dezer zaak ter terechtzitting van 
den Politierechter, - welke behandeling ge
schiedde nadat tegen den niet verschenen 
gerequireerde verstek was verleend -, aldaar 
onder meer is overgelegd een schrijven van 
gerequireerde, waarbij deze een beroep doet 
op het ontbreken van alle schuld zijnerzijds, 
zijnde de bestuurder van het motorrijtuig 
door hem gemachtigd om de belastingkaart 
zelf af te teekenen, en de aanteekening van 
het mondeling vonnis inhoudt dat de politie
rechter den gerequireerde niet strafbaar heeft 
verklaard en hem van rechtsvervolging heeft 
ontslagen ,.wegens het ontbreken zijnerzijds 
van elke schuld, zijnde ter terechtzitting niet 
gebleken van de onjuistheid der bij diens 
schriftelijk verweer gedane mededeelingen"; 

0. dat de Politierechter de juistheid van 
de aan voormeld verweer ten grondslag ge
stelde feiten aanneemt zonder dat van eenig 
onderzoek daaromtrent blijkt, en enkel op 
den ondeugdelijken grand dat ter terechtzit
ting van de onjuistheid der schriftelijk ge
dane mededeelingen niet is gebleken; 

dat dit evenwel in deze verder buiten be
schouwing kan warden gelaten, daar, zelfs 
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indien na behoorlijk onderzoek ware komen 
vast te staan dat req. reeds voordat het in 
de te laste legging bedoelde rijden plaats 
vond zijn chauffeur tot het afteekenen van 
de onderwerpelijke 60 dagen kaart had ge
machtigd - zulks dan met inachtneming van 
de desbetreffende voorschriften, waaromtrent 
in de aanteekening van het mondeling von
nis niets is te vinden -, en dat inderdaad 
aan <lien chauffeur was te wijten dat het 
afteekenen van de kaart in deze was ver
zuimd, het gevoerd verweer toch niet afwe
zigheid van alle schuld van req. als houder 
van het motorrijtuig zou medebrengen; 

0. immers dat art. 17 der Motorrijtuigen
belastingwet in het eerste lid straf bedreigt 
tegen den houder van een motorrijtuig, die 
daarmede op den openbaren weg rijdt of doet 
rijden zonder dat daarvoor de verschuldigde 
belasting is betaald, terwijl het tweede lid 
bepaalt dat in een geval als het onderhavige 
die belasting slechts wordt geacht te zijn vol
daan indien op de 60 dagen kaart de datum, 
waarop wordt gereden, door den houder van 
het motorrijtuig is aangeteekend op door den 
Minister van Financien te bepalen wijze; 

dat nu wel de desbetreffende beschikking 
van dien Minister van 13 Nov. 1934, Stet. 
219, zooals die sedert is gewijzigd, in § 2 be
paalt dat bedoelde aanteekeningen, welke 
met handteekening moeten worden bekrach
tigd, desgewenscht kunnen worden gesteld 
door personen, die daartoe door den houder 
zijn gemachtigd, - waarvoor dan moet wor
den gebezigd, en bij den betrokken Ontvan
ger ingeleverd, het bij die beschikking ge
voegde model -, doch deze om practische 
redenen verleende faciliteit de op den houder 
rustende wettelijke aansprakelijkheid voor 
het behoorlijk gesteld zijn der aanteekenin
gen niet opheft en ook niet zou kunnen oo
heffen, houdende vorenbedoeld model der 
schriftelijke machtiging dan ook in de uit
drukkelijke verklaring van den lastgever dat 
hij ermede bekend is ,,dat een en ander ge
schiedt ender zijn persoonlijke verantwoor
delijkheid, zoodat tegen hem bekeuring kan 
worden ingesteld, indien met de meergenoem
de motorrijtuigen op den openbaren weg 
wordt gereden zonder dat daarvan vooraf op 
de aangegeven wijze aanteekening op de be
lastingkaart is gesteld"; 

dat derhalve de houder van het motorrij
tuig, ook na den bestuurder van dat motor
rijtuig in voege als voormeld te hebben ge
machtigd, zelf voor de behoorlijke aanteeke
ning op de belastingkaart aansprakelijk blijft, 
en zich niet op afwezigheid van alle schuld 
zijnerzijds kan beroenen indien die bestuur
der met het motorr''tuig op den openbaren 
weg rijdt hoewel hij de voorgeschreven aan
teekening op de belastingkaart heeft ver
zuimd, voor hoedanige nalatigheid de houder 
door de machtiging het risico heeft aanvaard; 

dat derhalve het middel juist is, en het be
streden vonnis niet in stand kan blijven ; 

Vemietigt het bestreden vonnis, doch al
leen voorzooveel gerequireerde ter zake van 
het te zijnen laste bewezen verklaarde, ge
qualificeerd als boven vermeld, niet straf-

baar werd verklaard en van rechtsvervolging 
werd ontslagen; 

En in zooverre rechtdoende volgens art. 
105 der Wet R . 0.: 

Verklaart gerequireerde strafbaar; 
Gezien de artt. 1 7 der Motorrijtuigenbe

lastingwet en 23 Sr.; 
Veroordeelt gerequireerde tot een geld

boete van tien gulden, met bepaling van den 
duur der vervangende hechtenis op tien da
gen, welke straf in overeenstemming is met 
den emst van het feit en de omstandigheden 
waaronder dit werd begaan. 

(N. J.) 

29 Januari z942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 101.) 

Nu vaststaat, dat het schoolbestuur 
ten tijde van den bouw der school ge
noodzaakt is geweest het perceel, waar
op de school gebouwd is, in zijn geheel 
in erfpacht te nemen, is het redelijk, dat 
de gemeente de erfpachtskosten voor dit 
geheele perceel, met uitzondering van 
dat gedeelte, hetwelk naar evenredig
heid geacht moet worden bij de onder
wijzerswoning te behooren, voor haar 
rekening neemt. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door het Be
stuur der Vereeniging tot stichting en in
standhouding van een school met den Bijbel 
te Lauwerzijl (gemeente Oldehove) tegen 
het besluit van Ged. Staten van Groningen 
van 24 Juli 1941, letter Q, 5e afd., tot onge
grondverklaring van het beroep van den ap
pellant tegen het besluit van den raad der 
gemeente Oldehove van 18 Oct. 1940, No. 
1-851-2B07-2, waarbij onder meer de in art. 
101, 2e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
bedoelde vergoeding voor de kosten wegens 
erfpacht van het schoolterrein, ten behoeve 
van de van de bovengenoemde vereeniging 
uitgaande school voor gewoon lager onder
wijs te Lauwerzijl, over het jaar 1939 is vast
steld op f 16.55; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
14 Jan. 1942, No. :194 (1941)); 

0 . dat Ged. Staten van Groningen bij hun 
evenvermeld besluit hebben overwogen, dat 
de appellant een perceel grond groot 22.60 
are in erfpacht heeft, waarin 5.51 are wordt 
ingenomen door het schoolgebouw met in
begrip van het speelterrein, terwijl het ove
rige deel van het perceel gedeeltelijk als ter
rein voor de schoolwoning wordt gebruikt en 
gedeeltelijk als tuin wordt verhuurd; dat ook 
al moge de appellant destijds voor de ver
krijging van grond voor den bouw der school 
verplicht zijn geweest het geheele perceel in 
erfpacht te nemen, het achter de school lig
gende perceelsgedeelte, dat als tuin wordt 
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verhuurd en op geen enkele wijze ten behoe
ve van de school wordt gebruikt niet als 
schoolterrein kan worden aangemerkt; dat 
de gemeenteraad mitsdien terecht overeen
komstig art. 101, tweede lid, derden zin der 
Lager-Onderwijswet 1920 heeft bepaald, dat 
van den erfpachtscanon ad f 67.90 slechts 

5-5 1 

een gedeelte groot -- of f 16.55 wegens 
22.60 

kosten van erfpacht aan den appellant wordt 
vergoed; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat het terrein der genoemde school deel uit
maakt van een grooter terrein, waarop te
vens de bij de school behoorende woning 
staat, terwijl achter deze beide gebouwen 
tot aan de Lauwers is gelegen een stuk grond, 
hetwelk als tuin wordt gebruikt; dat het 
schoolbestuur indertijd verplicht was ter 
verkrijging van den noodigen grond voor den 
bouw der school dit geheele terrein in erf
pacht te nemen, dat de verschuldigde canon 
over het geheele terrein f 67.90 bedraagt, 
terwijl de achter de gebouwen gelegen tuin 
door het bestuur wordt verhuurd voor f 10 

per jaar, zoodat de netto-kosten voor het be
stuur zijn f 67.90 - f 10 = f 57.90 per jaar; 

dat deze kostcn naar zijne meening rede
lijkerwijs dienen te worden verdeeld over 
school en woning, naar evenredigheid van de 
grootte der terreinsgedeelten, welke ter ver
krijging van den respectievelijken voor de 
school en voor de woning benoodigden grond 
in erfpacht moesten worden genomen; dat 
de grootte dezer beide terreinsdeelen (a. 
schoolterrein + achtergelegen tuin en b. 
schoolwoning met bijbehoorend terrein en 
achtergelegen tuin) respectievelijk bedraagt 
15.77 are en 6.83 are; dat dus voor de school
vereeniging uit de erfpacht van het school
terrein voortvloeiende kosten bedragen: 
15.77 
--- X f 57.90 = f 40.40 ; dat het derhalve 
22.60 

niet billijk en niet in overeenstemming met 
de strekking van het bepaalde in het tweede 
lid van art. 101 is te achten, dat de gemeente 
voor de erfpacht slechts f 16.55 vergoedt; 

0. dat op grond van de ter zake ontvangen 
ambtsberichten vaststaat, dat het schoolbe
stuur ten tijde van den bouw der onderwer
pelijke school genoodzaakt is geweest het 
perceel, waarop de school gebouwd is, in zijn 
geheel in erfpacht te nemen; 

dat het onder deze omstandigheden rede
lijk moet worden geacht, dat de gemeente de 
erfpachtskosten voor dit geheele perceel, met 
uitzondering van dat gedeelte, hetwelk naar 
evenredigheid geacht moet worden bij de 
onderwijzerswoning te behooren, voor haar 
rekening neemt, met dien verstande, dat op 
het totale bedrag van de erfpacht in minde
ring wordt gebracht de bate, welke het niet 
voor de schooi benoodigde gedeelte van het 
terrein voor het schoolbestuur afwerpt; 

dat deze bate blijkens de stukken thans 
f 10 's jaars bedraagt, zijnde het bedrag, 
waarvoor het schoolbestuur het achtergele.: 
gen, niet voor de school en schoolwoning be-

noodigde terrein heeft verhuurd, welk be
drag, blijkens een op verzoek van de Afdee
ling van den Raad van State, voor de Ge
schillen van Bestuur, nader ingewonnen 
ambtsbericht van den Bouwkundig Inspec
teur van het Lager Onderwijs als een rede
lijke huurprijs kan worden beschouwd, in 
aanmerking genomen, dat hier van een vol
waardig stuk land niet kan worden gespro
ken; 

dat met het schoolbestuur de oppervlakten 
van de perceelsgedeelten, welke geacht kun
nen worden onderscheidenlijk voor de school 
en de woning in erfpacht te zijn genomen, 
kunnen worden gesteld op onderscheidenlijk 
15.77 A en 6.83 A; 

dat derhalve ten laste van de gemeente 
1 5-77 

ware te brengen --- X (£ 67.90 - f 10) 

22.60 
= f 14.40; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf x der Ver

ordening no. 23/t940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

met vernietiging van het bestreden be
sluit van Ged. Staten van Groningen, het 
door het schoolbestuur bij dit college inge
stelde beroep tegen het besluit van den raad 
der gem. Oldehove van 18 Oct. 1940 alsnog 
gegrond te verklaren en dit besluit te wijzi
gen in dier voege, dat het aan den appellant 
wegens erfpachtskosten te vergoeden bedrag 
nader wordt bepaald op f 14.40. 

(A. B.) 

29 Januari 194:z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waters~aat. (Wegenwet art. 15.) 

Aan het bestaan van den onderhouds
plicht van het Rijk ingevolge art. x 5 
1e lid kan niet afdoen, dat bij beschik
king van den Hoofdingenieur-Directeur 
van den Rijkswaterstaat aan het polder
bestuur vergunning is verleend tot het 
behouden van het onderhavige werk on
der voorwaarde, dat de polder het werk 
ten genoegen van dien hoofdambtenaar 
zal onderhouden. Immers kan met het 
oog op art. 1 der Waterstaatswet 1900, 
bepalende, dat waterstaatswerken, in 
beheer of onderhoud bij het Rijk, niet 
dan krachtens een wet in het beheer of 
onderhoud van anderen worden overge
bracht, tengevolge van rleze vergun
ningsvoorwaarde de krachtens art. 15 
der Wegenwet bij het Rijk berustende 
onderhoudsplicht ten aanzien van het 
werk niet van het Rijk op anderen zijn 
overgegaan. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 
· Gezien het beroep, ingesteld door den 
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Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswa
terstaat in de directie Noord-Holland tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noordhol
land van 19 Maart 1941, 2e Afd., B, No. 190, 
tot vaststelling van den legger van wegen in 
de gemeente Haarlemmermeer; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
7 Jan. 1942, No. 243 (1941); 

0. dat Ged. Staten van Noordholland bij 
hun besluit van 19 Maart 1941, 2e afd. B, 
No. 190, den legger der wegen van de ge
meente Haarlemmermeer gewijzigd hebben 
vastgesteld, onder meer met niet-ontvanke
lijkverklaring van de bezwaren, vermeld in 
de brieven van den Hoofdingenieur-Direc
teur van den Rijkswaterstaat in de directie 
Noordholland van 24 Dec. 1940, No. 7329 
en van 15 Jan. 1941, No. 3_23; 

dat Ged. Staten daarbij onder meer heb
ben overwogen, enz.; 

dat van deze beslissing de Hoofdingenieur
Directeur van den Rijkswaterstaat in de di
rectie Noordholland in beroep is gekomen, 
aanvoerende, enz.; 

dat het tweede bezwaar betrof de vermel
dingen in den ontwerplegger met betrekking 
tot den onder de letter U genoemden, onder 
den Rijksweg Amsterdam-Sassenheim (No. 
20 van den ontwerp-legger) gelegen duiker, 
welke wordt onderhouden door den Haar
lemmermeerpolder; dat ten aanzien van de
zen duiker in den ontwerp-legger stand ver
meld: In kolom VII: .. De Haarlemmermeer
polder", in kolom VIII: ,,Het geheele onder
houd van den duiker vermeld in kolom VI 
onder U", in kolom IX: .,geen", in de vol
gende kolommen niets; dat naar zijne mee
ning de invulling met betrekking tot den ge
noemden duiker U op gelijke hoogte als volgt 
diende te geschieden: in kolom VII: ,,De 
Haarlemmermee.rpolder", in kolom VIII: 
,,Het geheele onderhoud van den duiker", in 
kolom IX : ,,geen", in kolom X: ,,De Haar
lemmermeerpolder", <lit laatste in verband 
met art. 17 der Wegenwet; dat bij besluit 
van Ged. Staten van Noordholland van 19 
Maart 1941, 2e afdeeling, B, No. 190, even
wel de legger werd vastgesteld, zonder dat 
aan de beide voornoemde bezwaren was te
gemoet gekomen; enz.; 

dat Ged. Staten hem met betrekking tot 
het tweede hierbovengenoemde bezwaar te
gen den ontwerp-legger (de vermeldingen in 
de verschillenden kolommen ten aanzien van 
onder de letter U opgenomen duiker) bij hun 
bovengenoemden brief van 19 Maart 1941 
het volgende mededeelden: ,,In Uw brief van 
15 Jan. 1941 wordt nog opgemerkt, dat bij 
weg No. 20 de vermelding: ,,de H aarlem
mermeerpolder" in kolom X van den ont
werplegger en bet woord: ,,geen" in kolom 
IX - ter bereiking van bet door het D e
partement van Waterstaat gewenscbte bo
rizontale verband, - op een andere plaats 
moeten warden gesteld, n.1. op geli_ike boog
te met de beschrijving van den duiker, ver
meld in kolom VI onder U. Ten aanzien 
biervan zij opgemerkt, dat aangezien in ko
lom X moet warden vermeld het gezag, dat 

heeft te zorgen, dat de weg (of de brug) in 
goeden staat verkeert, in die kolom ten aan
zien van een duiker geen vermelding van dat 
gezag zal behoeven plaats te hebben. De dui
ker wordt geacht te behooren tot den weg, 
maar de Haarlemmermeerpolder is niet het 
gezag, dat beeft te zorgen, dat de onderwer
pelijke weg in goeden staat verkeert. De be
doelde vermelding ,,de Haarlemmermeer
polder" was dan ook in het ontwerp der door 
ons College aan te brengen wijzigingen uit 
kolom X geschrapt. Het woord: ,,geen" in 
kolom IX moet ter wille van het borizon
taal verband tusschen de kolommen VII en 
volgende niet op een andere plaats warden 
gesteld."; dat bij ten aanzien van dezen 
onder U in den legger vermelden duiker 
evenwel moge opmerken, dat door hem bij 
beschikking van 16 April 1941, no. 2344, aan 
den Haarlemmermeerpolder een publiek
rechtelijke vergunning tot het behouden van . 
<lien duiker is verleend; dat in verband daar
mede de invulling van de bovenvermelde 
kolommen zal dienen te geschieden als volgt: 
in kolom VII: ,.het Rijk, in kolommen VIII, 
IX en X niets, in kolom XI: ,.De Haarlem
mermeetpolder moet den duiker ingevolge 
de bij beschikking van den Hoofdingenieur
Directeur van den Rijkswaterstaat in de di 
rectie Noord-Holland dd. 16 April 1941, no. 
2344, verleende vergunning onderbouden"; 

0. enz.; 
dat voorts op grand van de stukken, zoo

als deze ,ilangevuld zijn op verzoek van de 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, moet warden ge
oordeeld, dat, aangezien de duiker U is ge
legen in een gedeelte van den Rijksweg Am
sterdam-Sassenbeim, waaraan het Rijk de 
bestemming van openbaren weg heeft ge
geven, ingevolge het bepaalde in art. 15, 
eerste lid, der Wegenwet de onderhouds
plicbt ten aanzien van dezen duiker bij bet 
Rijk berust; · 

dat deze onderhoudsplicbt van bet Rijk 
alsnog in kolom VII van den legger zal die
nen te warden vermeld, terwijl, in verband 
met het bepaalde in art. 31 der Wegenwet, 
in kolom VIII de omvang van dezen onder
houdsplicbt niet behoeft te warden omschre
ven; 

dat aan bet bestaan van den evenbedoel
den onderboudsplicht van bet Rijk niet kan 
afdoen het feit, dat bij bescbikking van den 
Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswa
terstaat in dt directie Noord-Holland aan 
den Haarlemmermeerpolder vergunning is 
verleend tot het behouden van den meer
genoemden duiker o.m. onder voorwaarde, 
dat deze polder den duiker ten genoegen van 
<lien hoofdambtenaar zal onderbouden; 

dat immers met bet oog op art. 1 der Wa
terstaatswet 1900, o.m. bepalende dat wa
terstaatswerken, in beheer of onderboud bij 
het Rijk , niet dan kracbtens een wet in het 
beheer of onderhoud van anderen warden 
overgebracht, tengevolge van deze vergun
ningsvoorwaarde de kracbtens art. 15 der 
Wegenwet bij bet Rijk berustende onder
houdsplicht ten aanzien van den duiker U 
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niet van het Rijk op anderen kan zijn over
gegaan; 

dat echter aanleiding bestaat om in kolom 
XI van den legger van de evenvermelde 
vergunningsvoorNaarde melding te maken; 

Gezien de Wegenwet; 
H eeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

te beslissen, dat de legger der wegen van 
de gemeente Haarlemmermeer moet worden 
gewijzigd in dier voege dat onder No. 20 
(Rijksweg Amsterdam-Sassenheim) ten aan
zien van den duiker U in kolom VII in plaats 
van den Haarlemmermeerpolder wordt gele
zen: het Rijk, en in kolom VIII vervallen 
de woorden : het geheele onderhoud van den 
duiker vermeld in kolom VI onder U, als
mede in kolom XI wordt vermeld: D e Haar
lemmermeerpolder moet den duiker ingevol
ge de bij beschikking van den Hoofdinge
nieur-Directeur van den Rijkswaterstaat in 
de directie Noordholland dd. 16 April 1941, 
No. 2344, verleende vergunning onderhou
den, terwijl de legger in zijn geheel aldus 
dient te worden herzien, dat tusschen de ver
meldingen in de onderscheidene kolommen, 
ook tusschen die in kolom VI en die in de 
kolommen VII en volgende, een horizontaal 
verband aanwezig is. 

(A. B .) 

30 ]anuari z942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Merkenwet art. 3.) 

Het Hof, vaststellend, dat boter en 
margarine veelal in dezelfde winkels 
verkrijgbaar zijn, kon daaruit gereede
lijk afleiden, dat deze waren, in den zin 
van art. 3 Merkenwet, tot dezelfde soort 
behooren. Hieraan kan niet afdoen, dat 
in eene andere wet in geheel ander ver
band ten aanzien van ·deze waren voor
zieningen zijn getroffen. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Unilever Verkoopcentrale N .V., gevestigd 

en kantoorhoudende te R otterdam, (adv. 
Mr. A. E . J . Nysingh); 

dat enz.; 
Het is op al deze gronden dat requestrante 

zich wendt tot Uwen Raad met-het eerbiedig 
verzoek het arrest van het Gerechtshof te 
's-Gravenhage dd. 3 Oct. 1941 te vemietigen 
met zoodanige beschikking als Uw Raad zal 
vermeenen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Commanditaire Vennootschap onder 

de firma Jansen en Storms, gevestigd te 
Weesp, (adv. Mr. M. M. Schiro van der 
Loeff); 

dat enz.; 
Op alle welke gronden gerequestreerde in 

cassatie Uw Raad eerbiedig verzoekt het be
roep te verwerpen. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat het Hof, vaststellend dat boter en 

margarine veelal in dezelfde winkels ver
krijgbaar zijn, daaruit gereedelijk kon aflei
den dat deze waren, in den zin van art. 3 
der Merkenwet, tot dezelfde soort behooren; 

dat hieraan niet kan afdoen, dat in een 
andere wet in geheel ander verband ten aan
zien van deze waren voorzieningen zijn ge
troffen; 

dat waar 's Hofs beslissing door voormel
den grond reeds v-olledig wordt gedragen, het 
middel, voorzoover gericht tegen de door 
het Hof daarenboven gegeven redengeving, 
buiten bespreking kan blijven; 

Verwerpt het beroep. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
0 . dat de Merkenwet, het merk beschou

wende als aanduiding van de herkomst der 
waar, waarop het is aangebracht, teneinde 
verwarring omtrent .de herkomst bij het pu
bliek te voorkomen, het recht op een merk 
niet beperkt tot de waren, waarvoor het door 
den rechthebbende wordt gebruikt, doch dit 
recht uitstrekt tot alle waren van dezelfde 
soort, hierbij het oog hebbende op eene zoo
danige klasse van waren, als tot den zelfden 
tak van industrie of handel behooren, zoodat 
hier geen sprake is van telkens slechts de 
species eener soort (H. R. s Nov. 1909 W. 
8919; H. R. 22 Juni 1933 W. 12627, N . J . 
1933, 1763); 

0. dat hieruit volgt, dat het den rechter, 
die over de feiten oordeelt, vrijstaat, om tel
kens naar voormelden maatstaf, rekening 
houdende met de bijzondere omstandigheden 
van het geval, uit te maken, welke waren tot 
eene zelfde soort behooren; 

0. dat het Hof, ten dezen feitelijk vast
stellende, dat boter en margarine veelal in 
dezelfde winkels verkrijgbaar zijn en voor 
dezelfde gebruiksdoeleinden zijn bestemd, 
waardoor verwarring bij het koopend publiek 
wordt bevorderd, aan de hand van voren
bedoelden maatstaf heeft kunnen beslissen, 
dat genoemde waren zijn dezelfde soort van 
waren in den zin der Merkenwet en de vraag, 
of zulks terecht is geschied, voor onderzoek 
in cassatie niet vatbaar is; 

0. dat hieraan niet afdoet, dat de Wetge
ver zelf in de Boterwet maatregelen heeft 
getroffen om verwarring tusschen boter en 
margarine bij het koopend publiek zooveel 
mogelijk te voorkomen; 

0. toch, dat hierdoor slechts te duidelijker 
blijkt, hoezeer ook de Wetgever van het ge
vaar voor verwarring tusschen deze beide 
waren bij het koopend publiek overtuigd 
was, en zoo nog te meer naar voren komt 
het belang van den rechthebbende op een be
paald merk voor boter om ter aanduiding 
van de herkomst zijner waar krachtens de 
Merkenwet ertegen te worden beschermd, 
dat zijne boter geacht zal worden herkomstig 
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te zijn van hem, wiens margarine met een
zelfde of in hoofdzaak overeenkomstig merk 
wordt aangeduid; 

0. dat het voorgestelde middel derhalve 
niet gegrond voorkomt; 

Concludeert tot verwerping van het be-
roep. 

(N. J.) 

2 Februari z942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Distributiewet 1939, art. 18; 
Econ. Sanctiebesluit 1941, art. 1.) 

Onder het opzettelijk niet nakomen 
van een bij of krachtens de Distributie
wet 1939 vastgesteld voorschrift, straf
baar gesteld bij art. 18 1e lid van deze · 
wet, kan slechts worden verstaan een 
niet nakomen, dat niet alleen indruischt 
tegen zulk een voorschrift, doch dat 
tevens opzettelijk in strijd met zulk een 
voorschrift is gepleegd of, met andere 
woorden, bij het plegen waarvan de da-
der er zich van bewust is geweest, dat 
hij een zoodanig voorschrift overtrad. 

Toen het gepleegd werd leverde het 
bewezen verklaarde op het misdrijf van 
art. 18, 2e lid Distributiewet 1939; dit 
artikel is weliswaar buiten werking ge
steld bij het op 6 Sept. 1941 in werking 
getreden Econ. Sanctiebesluit 1941, 
maar bij datzelfde besluit is tegen het 
bewezen verklaarde straf bedreigd als 
overtreding. Qualificatie in verband met 
art. 1 Sr. volgens art. 1 aanhef en sub 2 
van het Econ. Sanctiebesluit. 

Op het beroep van J. A. B ., van beroep 
timmerman, wonende te Haarlemmermeer, 
req. van cassatie tegen een mondeling vonnis 
van den Econ. Rechter bij de Arr.-Recht
bank te Haarlem van 8 Oct. 1941, waarbij 
req. terzake van ,.een krachtens de Distribu
tiewet 1939 vastgesteld voorschrift opzette
lijk niet nakomen" en met aanhaling van de 
artt. 4, 6, 18 Distributiewet 1939 j 0

• Besluit 
58/1940, 1, 2 Benzine- en Benzolbeschikking 
1939 no. 1, 1, 2, 10, 14 der Motorbrandstof
beschikking 1940 no. 1, 23 en 91 Sr., is ver
oordeeld tot eene geldboete van veertig gul
den en twintig dagen vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank 
te Haarlem verklaarde bij mondeling vonnis 
van 8 Oct. 1941, op tegenspraak gewezen, 
ten laste van req. bewezen, dat hij op 21 Juli 
1941 onder de gemeente Haarlemmermeer 
opzettelijk motorbrandstof, te weten benzine, 
heeft verbruikt voor de voortbeweging van 
een tweewielig motorrijtuig anders dan in de 
uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zulks 
terwijl geen der door den Secr.-Generaal, 
waamemend hoofd van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart te 
bepalen uitzonderingen als bedoeld in art. 
14 der Motorbrandstofbeschikking 1940 no. 
1 toepasselijk waren. 

De Rechter noemde dit : ,,Een krachtens 

de Distributiewet 1939 vastgesteld voor
schrift opzettelijk niet nakomen" en met aan
haling der artt. 4, 6, 18 Distributiewet 1939, 
j 0

• Besluit 58/1940, 1, 2 Benzine- en Benzol
beschikking 1939 No. 1, 1, 2·, 10, 14 Motor
brandstofbeschikking 1940 No. 1, 23, 91 Sr., 
veroordeelde hij req. tot een geldboete van 
f 40 bij gebreke van betaling en verhaal te 
vervangen door 20 dagen hechtenis. 

Tegen dit vonnis voert req. als middelen 
aan: 

,.I. S. of v . t. der artt. 4, 6, 18 Distribu
tiewet 1939, 1, 2, 14 Motorbrandstofbeschik
king 1940 no. 1, j 0

• 350, 351, 352, 367 Sv., 3 
Besluit Secr.-Gen. van het Dep. van Justitie 
no. 71/1941, door het bewezenverklaarde op 
grond van de aangehaalde artikelen strafbaar 
te verklaren, ofschoon dit niet bevat het voor 
de toepassing van art. 18 Distributiewet 1939 
vereischte opzet, gericht op het niet nakomen 
van een bij of krachtens deze wet vastgesteld 
voorschrift of opgelegde verplichting; 

subsidiair 
II. S. of v . t. der artt. 338, 359, 367 Sv., 

3 Besluit Secr.-Gen. van het Dep. van Justi
tie no. 71/1941 door het primair te laste ge
legde bewezen te verklaren, ofschoon de ge
·bruikte bewijsmiddelen niets bevatten, 
waaruit zou zijn af te leiden, dat req., han
delde met het in het eerste middel bedoelde 
opzet, dat hij handelde anders dan in de uit
oefening van zijn bedrijf of beroep, en dat 
geen der in de bewezenverklaring genoemde 
uitzonderingen aanwezig was. 

meer subsidiair 
III. S. of v. t. der artt. 358, 359, 367 Sv., 

3 Besluit Secr.-Gen. van het Dep. van Justi
tie no. 71/1941, door niet bepaaldelijk een 
beslissing te geven op het door req. uitdruk
kelijk voorgedragen verweer, dat hij handel
de in de uitoefening van zijn beroep of be
drijf". 

Het bewijs in deze zaak berust op de ter 
terechtzitting door verdachte afgelegde ver
klaring: ,.lk beken op 21 Juli 1941 onder de 
gemeente Haarlemmermeer opzettelijk mo
torbrandstof, te weten benzine, te · hebben 
verbruikt voor de voortbeweging van een 
tweewielig motorrijtuig", en voorts op een 
ter terechtzitting medegedeeld proces-ver
baal d.d. 1 Juli 1941, opgemaakt door J . A. 
Vermeulen en R . Kokmeyer, beiden mare
chaussee, eerstgenoemde tevens rijksveld
wachter, behoorende tot de verkeersbrigade 
Amsterdam 3, alsmede van R . Plaatje, wacht
meester en J. Wubs, marechaussee, beiden 
behoorende tot meergemelde brigade, voor 
zoover inhoudende als relaas van bevinding 
van beide eerstgenoemde verbalisanten zake
lijk onder meer : dat zij op 21 Juli 1941 zagen, 
dat over den voor het openbaar verkeer 
openstaanden rijweg de ,.Aalsmeerderdijk" in 
de gemeente Haarlemmermeer, een persoon 
als bestuurder van een twee-wielig motor
rijwiel voortreed; dat, nadat het motorrijwiel 
hen op ongeveer 80 a 100 meter was gena
derd, de bestuurder plotseling remde, het 
motorrijwiel tegen een aldaar aanwezig hek
werk zette, en met den duorijder achter de 
huizen vluchtte; dat bij hen - nadat zij on-
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geveer tien minuten hadden gepost bij dit 
motorrijwiel een persoon verscheen, 
dien zij pertinent herkenden als de duorijder 
van vorengenoemd motorrijwiel; dat deze 
persoon hun desgevraagd opgaf te zijn ge
naamd A. B. en hun verklaarde zoo juist als 
duorijder op de motor te hebben gereden en 
dat zijn broer J . A. de bestuurder was. 

Wat het eerste middel betreft, merk ik op, 
dat de Rechter m. i. uit deze bewijsmiddelen, 
o. m. uit de houding van req. bij het betrap
pen, <liens opzet kon afleiden. 

Ambtshalve meen ik er echter de aandacht 
voor te moeten vragen, dat art. 18 der Dis
tributiewet 1939, waarop de vervolging o. m. 
berust, is afgeschaft bij art. 14 van het Econ. 
Sanctiebesluit 1941, hetwelk in plaats daar
van gold sinds 6 Sept. 1941, dus v66r het uit
brengen der dagvaarding (d.d. 16/20 Sep
tember 1941) en v66r het vonnis van 8 Oct. 
1941. 

Dit Besluit noemt in art. 1 andere en lich
tere straffen dan art. 18 lid 1 der Distributie
wet 1939. Hiermede had m . i. de Rechter in 
elk geval rekening moeten houden, gezien 
art. 1 Sr. , en dit zal alsnog moeten geschie
den. 

Het subs. middel betreft in de eerste plaats 
andermaal de vraag van het opzet, welke ik 
reeds besprak. Het in dit opzicht gestelde 
levert m. i. niet grand tot cassatie op. 

Wat het tweede gedeelte van dit middel 
aangaat, zoo ben ik van oordeel, dat dit niet 
tot cassatie kan leiden, daar ook hier uit de 
houding van req. valt af te leiden, dat hij de 
benzine niet voor zijn bedrijf of beroep ge
bruikte, terwijl hij zich ook niet beroepen 
heeft op een der uitzonderingen, bedoeld in 
art. 14 der Motorbrandstofbeschikking 1940 
no. 1. 

H et meer subs. voorgestelde middel geeft 
aanleiding nog terug te komen op hetgeen ik 
zooeven opmerkte betreffende het bedrijf of 
beroep van req. Hierbij toch beklaagt hij zich 
erover, dat op zijn verweer niet acht is ge
slagen. 

Dit verweer luidde, volgens het proces-ver
baal der terechtzitting: ,,lk meen, dat ik des
wege echter niet strafbaar ben. De toedracht 
van zaken is immers de navolgende. Op ge
noemden datum reed ik onder de gemeente 
Haarlemmermeer op een DKW-motorrijwiel, 
dat toebehoort aan mijn vader, teneinde mijn 
broer, die op de duo zat, van ons huis over 
een afstand van 1½ a 2 K.M. te brengen 
naar een schuur waar een vrachtauto van 
mijn vader stand. Mijn vader verricht als 
aannemer verschillende werkzaarnheden voor 
de Duitsche Weermacht. Ik ben bij mijn va
der in dienst. Er was bericht binnengekomen, 
dat met een vrachtauto gegaan moest warden 
naar een zoeklichtstelling van de Duitsche 
Weermacht en - zooals gezegd - bracht ik 
mijn broer te dien einde zoo snel mogelijk -
en dus achter op de motorfiets - naar de 
vrachtauto. Een gewone fiets was op dat mo
ment niet beschikbaar. Mijn vader heeft een 
vergunning voor het gebruik van zijn motor
fiets, op welke vergunning vermeld staat, dat 
hij het motorrijwiel m~g gebruiken voor het 

verrichten van werkzaamheden ten behoeve 
van de Duitsche Weermacht tot en met 31 
Aug. 1941. Ik zelf kan geacht warden van 
mijn vader een vergunning te hebben tot het 
gebruiken van zijn motorfiets. Naar mijn 
meening heb ik - zooals uit mijn verklaring 
blijkt - in het onderhavige geval wel dege
lijk de motorbrandstof gebruikt in de uit
oefening van mijn beroep of bedrijf". 

Inderdaad bespreekt de Rechter in de aan
teekening van het mondeling vonnis deze 
mededeelingen niet, en ik meen, dat dit ook 
niet noodig was, nu uit de veroordeeling zon
der meer duidelijk volgt, dat de Rechter dit 
verweer terzijde stelde en niet ter zake die
nende achtte. Hij behoefde m. i. niet nader 
redenen op te geven, waarom hij aan deze 
beweringen niet geloof hechtte, of er eenige 
waarde aan toekende. Ik acht het voorbij
gaan van het verweer dan ook juist, nu req. 
niet gezegd heeft, dat hij, in dienst van zijn 
vader, in <liens opdracht handelde. Req. zegt: 
,,Ik kan geacht warden van mijn vader ver
gunning te hebben". Een dergelijke mede
deeling behoeft niet weerlegd te warden. 

Mijn conclusie strekt ambtshalve hiertoe, 
dat het vonnis worde vernietigd wat betreft 
benaming, aangehaalde artikelen en strafop
legging, en dat de Hoage Raad ten principale 
rechtdoende aan het bewezen verklaarde feit 
de benaming geve van: ,,in strijd handelen 
met een voorschrift, gesteld krachtens de 
Distributiewet 1939 (met uitzondering van 
de voorschriften gesteld krachtens art. 15, 
lid 2)" en met aanhaling van de in het von
nis vermelde artikelen behalve art. 18 der 
Distributiewet 1939, en alsnog van artt. 1, 
15 Econ. Sanctiebesluit, art. 1 Sr., req., ge
zien den ernst van het feit en de omstandig
heden waaronder het gepleegd is, veroordeele 
tot een geldboete van f 40 bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door 20 da
gen hechtenis. 

De Hoage Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(zie conclusie); 

0 . dat aan req. bij dagvaarding is telaste
gelegd, dat hij op 21 Juli 1941 onder de ge
meente Haarlemmermeer opzettelijk motor
brandstof, te weten benzine, heeft verbruikt 
voor de voortbeweging van een tweewielig 
motorrijtuig anders dan in de uitoefening 
van zijn beroep of bedrijf, zulks terwijl geen 
der door den Secr.-Generaal, waarnemend 
hoofd van het Departement van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart te bepalen uitzon
deringen als bedoeld in art. 14 der Motor
brandstofbeschikking 1940 no. 1 toepasselijk 
waren; 

subs. ingeval het vorenstaande niet leidt 
tot veroordeeling van verdachte met opleg
ging van een straf of maatregel, terzake dat 
het alstoen aldaar aan zijn, verdachtes grove 
schuld te wijten is geweest, dat hij voormeld 
feit heeft gepleegd; 

0. dat de Econ. Rechter het primair te-
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lastgelegde met qualificatie en strafopleg
ging als voormeld heeft bewezen verklaard; 

0. wat het eerste middel betreft en ambts
halve dat onder het opzettelijk niet nakomen 
van een bij of krachtens de Distributiewet 
1939 vastgesteld voorschrift, strafbaar ge
steld bij art. 18 re lid van deze wet, slechts 
kan worden verstaan een niet nakomen, dat 
niet alleen indruischt tegen zulk een voor
schrift, doch dat tevens opzettelijk in strijd 
met zulk een voornchrift is gepleegd of met 
andere woorden bij het plegen, waarvan de 
dader er zich van bewust is geweest, dat hij 
een zoodanig voorschrift overtrad; 

dat echter hc;t bewezenverklaarde ten aan
zien van req. zulk een wetenschap niet in
houdt en derhalve het vonnis, voor wat be
treft de qualificatie, de daarop berustende 
strafoplegging en het toegepaste art. 18 re 
lid der Distributiewet 1939 niet in stand kan 
blijven; 

0. dat, nu het eernte middel opgaat, een 
onderzoek naar de namens req. slechts sub
sidiair voorgestelde middelen achterwege kan 
blijven; 

Vemietigt het bestreden vonnis voor wat 
gemelde punten betreft en 

Rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet 
R. 0.: 

0. dat het bewezen verklaarde, toen het 
gepleegd werd, opleverde het misdrijf van 
art. 18 2de lid van de Distributiewet 1939; 

dat dit artikel wel is waar buiten werking 
is gesteld bij het op 6 Sept. 1941 in werking 
getreden Econ. Sanctiebesluit 1941, maar bij 
dat zelfde besluit tegen het bewezen ver
klaarde straf is bedreigd als overtreding; 

dat het bewezen verklaarde thans in ver
band met het vorenstaande en art. I Sr. moet 
worden gequalificeerd als ,.het in strijd han
delen met een voorschrift gesteld bij of krach
tens de Distributiewet 1939 met uitzondering 
van de voornchriften gesteld krachtens art. 
15, lid 2 dier wet, strafbaar gesteld bij art. 
r lid r aanhef en sub 2 van het Econ. Sanctie
besluit 1941; 

Gezien alsnog art. I Sr.: 
0. dat de navolgende straf in overeen

stemrning moet worden geacht met den emst 
der overtreding en de omstandigheden waar
onder deze is begaan; 

Qualificeert het bewezen verklaarde als 
hiervoren vermeld en 

Veroordeelt req. tot eene geldboete van 
dertig gulden en vijftien dagen vervangende 
hechtenis; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

2 Februari 1942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sr. art. 48; Distributiewet 
1939 art. 18; Econ. Sanctiebesluit 1941 
art. 1.) 

De door den feitelijken rechter aan 
het primair telastgelegde gegeven uit
legging, dat dit inhoudt, dat req.'s op
zet, toen hij het geld aan B. leende, ge
richt was op het door dezen zonder in
achtneming der genoemde distributie-

regeling koopen van gebrande koffie 
moet als met de woorden der dagvaar
ding, welke toch inhouden, dat req. bij 
zijn handelen wist en dat het koopen 
van gebrande koffie zonder inachtne
ming van die distributieregeling verbo
den was en dat B. het geld wilde gebrui
ken tot het zonder zoodanige inachtne
ming koopen van gebrande koffie, niet 
onvereenigbaar, in cassatie worden ge
eerbiedigd. 

Voor de strafbaarheid van het ge
pleegde feit als medeplichtigheid aan 
het bij art. r , 2e lid van het Econ. 
Sanctiebesluit strafbaar gestelde mis
drijf ,.opzettelijk in strijd handelen met 
een voornchrift gesteld bij of krachtens 
de Distributiewet 1939, met uitzonde
ring van de voornchriften, gesteld krach
tens art. 15 lid 2" is noodig, en dat het 
opzet van req. bepaaldelijk gericht was 
op een door B. opzettelijk in strijd han
delen met zulk een voorschrift en dat na 
de verschaffing van de geldsom zulk een 
opzettelijk in strijd handelen door B. ook 
heeft plaats gehad, maar het Hof heeft 
uit de bewezenverklaarde telastlegging 
kunnen afleiden, dat die telastlegging 
een en antler inhield. 

(Anders: Adv.-Gen. Wijnveldt) . 

Op het beroep van J. H. K., van beroep 
winkelier, wonende te Raalte, req. van cas
satie tegen een arrest van het Gerechtshof te 
Amhem van 2 Oct. 1941, waarbij in hooger 
beroep, is bevestigd een mondeling vonnis 
van den Politierechter bij de Arr.-Rechtbank 
te Zwolle van I April 1941, bij welk vonnis 
req. ter zake van ,,door handelen opzettelijk 
mede bewerken, dat een krachtens de Distri
butiewet 1939 vastgesteld voorschrift niet 
wordt nagekomen", met aanhaling van de 
artt. 18 j 0

• 5 en 4 der Distributiewet 1939, 
I Diatributieregelingsbeschikking 1939, 2, 3 
Koffie- en Theebeschikking 1940 I en 91 Sr. 
is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
twee maanden. (Gepleit door Mr. J. K. H. 
van Schaik). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Politierechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Zwolle verklaarde bij mondeling vonnis van 
r April 1941 ten laste van req. bewezen, dat 
hij te Raalte op een dag in of omstreeks de 
maand Januari van 1941, niettegenstaande 
hij wist, dat het koopen van gebrande koffie 
zonder inachtneming der daarvoor krachtens 
de Distributiewet 1939 vastgestelde distri
butieregeling verboden was en wetende, dat 
W. J . B . dat geld wilde gebruiken tot het 
zonder inachtneming der distributieregeling 
koopen van gebrande koffie, aan genoemden 
B. f 345 heeft geleend, met welk geld ge
noemde B . zonder inachtneming der distri
butieregeling gebrande koffie heeft gekocht. 

Dit bewezen verklaarde feit gaf de Rechter 
de benaming van: ,.door handelen opzettelijk 
mede bewerken, dat een krachtens de Distri
butiewet 1939 vastg~steld voornchrift niet 
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wordt nagekomen" en met aanhaling der 
artt. 18 j 0

• 5 en 4 Distributiewet 1939, art. 1 
Distributieregelingsbeschikking 1939, artt. 
2 en 3 der Koffie- en Theebeschikking 1940 
I, art. 91 Sr. veroordeelde hij req. tot een 
-gevangenisstraf voor den tijd van twee maan
den. 

In hooger beroep bevestigde het Gerechts
hof te Arnhem bij arrest van 2 Oct. 1941 dit 
vonnis, daarbij bovendien nog aanhalend art. 
1 lid 2 Sr. en art. 1 lid 2 van het Econ. Sanc
tiebesluit 194x. 

Bij het cassatieberoep heeft req.'s raads
man als middelen tegen dit arrest voorge
,dragen : ,,S., immers v. t. van de artt. 18 j 0

• 

5 en 4 van de Distributiewet 1939, 1 Distri
butieregelingsbeschikking 1939, 2 en 3 Kof
·fie- en Theebeschikking 1940 I; 1 lid 1 sub 2 
-en 14 lid 2 sub 2 van het Econ. Sanctiebesluit 
1941, 1, 48, 49, 61 en 91 Sr. en 338, 339, 350 
--352, 359, 367, 415, 422 en 423 Sv. , door -
met verwerping van req.'s beroep op de niet 
strafbaarheid van het telastegelegde gedaan 
-op grond dat krachtens het Econ. Sanctie
besluit 1941 art. 18 der Distributiewet 1939 
op 23 Aug. 1941 buiten werking is gesteld en 
de telastelegging niet het element ,,opzet" 
inhoudt, vereischt voor medeplichtigheid als 
omschreven in art. 48 Sr. te bevestigen het 
tegen req. gewezen vonnis van den Politie
rechter te Zwolle van 1 April 1941, waarbij 
bet aan req. telastegelegde werd bewezen en 
:strafbaar verklaard en req. op grond van art. 
18 der D istributiewet 1939 tot 2 maanden 
gevangenisstraf werd veroordeeld, 

zulks niettegenstaande, 
a. de telastelegging niet inhoudt, dat het 

opzet van req. is gericht geweest op bevor
dering van de niet nakoming, althans op de 
·niet nakoming van een voorschrift vastge
·steld krachtens de Distributiewet 1939, zoo
dat het telastegelegde en bewezen verklaarde 

-noch valt onder art. 18 dier wet noch als me
deplichtigheid strafbaar is krachtens art. 1 
"lid 2 van het Econ. Sanctiebesluit 1941 in 
verband met art. 48 Sr., 

b. in ieder geval de strafbepaling van art. 
1 lid 1 sub 2 van het Econ. Sanctiebesluit 
1941 j 0

• art. 49 Sr. voor req. gunstiger is dan 
die van art. 18 van de Distributiewet 1939, 
zoodat niet de laatstgenoemde strafbepaling 
maar de eerstgenoemden hadden behooren 
te worden toegepast." 

Het middel onder a houdt verband met de 
verwerping van een voor het Hof gevoerd 
verweer, waaromtrent het arrest vermeldt, 
dat verdachte's raadsman nog wel, in navol
ging van den Procureur-Generaal heeft be
toogd, dat het telastegelegde geen strafbaar 
·feit oplevert, daar krachtens het Econ. Sanc
tiebesluit 1941, art. 18 der Distributiewet 
1939 op 23 Aug. 1941 , buiten werking is ge
. steld en de telastelegging niet het element 
,,opzet" inhoudt, vereischt voor medeplich
tigheid als omschreven in art. 48 Sr., doch 
dit betoog faalt, daar de onderwerpelijke te
·1astelegging vermeldt, dat verdachte f 345 
aan B. heeft geleend, wetende dat deze dat 
geld wilde gebruiken om clandestien koffie 
te koopen en wetende dat dit laatste ver-

boden was, en hiermede duidelijk is uitge
drukt, dat verdachte opzettelijk middelen 
heeft verschaft tot het plegen van het in art. 
1, 2e lid van voormeld Econ. Sanctiebesluit 
omschreven misdrijf. 

Alvorens dit middel te bespreken merk ik 
op, dat het arrest ten onrechte zegt, dat art. 
18 der Distributiewet 1939 op 23 Aug. 1941 
buiten werking is getreden. Art. 14 van het 
Econ. Sanctiebesluit 1941 draagt we! als da
tum van vaststelling den 23sten Aug. 1941, 
doch bepaalt in het eerste lid, dat het in 
werking zal treden op den dag zijner afkon
diging, deze had plaats in het Verordeningen
blad, stuk 37 d.d. 6 Sept. no. 174. 

Op dat tijdstip zegt lid 2 sub 2 van voren
bedoeld art. 14 treden de artt. 18 tot en met 
22 van de Distributiewet 1939 buiten wer
king. Deze onjuiste vermelding van den dag 
waarop art. 18 der Distributiewet 1939 ver
viel is echter niet van invloed op de verdere 
behandeling dezer zaak, daar het arrest eerst 
2 Oct. 1941 gewezen is. 

Het middel komt mij juist voor. 
Art. 18 der Distributiewet 1939 stelt in lid 

1, voor zoover hier van belang, strafbaar 
hem, die door handelen opzettelijk mede be
werkt, dat een krachtens de wet vastgesteld 
voorschrift niet wordt nagekomen. Op deze 
bepaling berustte de vervolging, hetgeen ook 
moeilijk anders kon, daar het Econ. Sanctie
besluit nog niet bestond. Het handelen van 
req. heeft hierin bestaan, dat hij aan B. geld 
geleend heeft. De vraag rijst vervolgens of 
hij daardoor opzettelijk heeft mede bewerkt 
dat een distributievoorschrift niet werd nage
leefd, alleen hierdoor omdat hij wist, dat 
voornoemde B . koffie buiten de distributie
regeling om, wilde koopen. Meer toch is niet 
telaste gelegd. Ik meen die vraag ontken
nend te moeten beantwoorden. Orn in de te
lastegelegde en bewezen verklaarde feiten 
medeplichtigheid te zien in den zin van art. 
48 Sr. is m . i. meer noodig. Niet noodig moge 
zijn dat het opzet van den medeplichtige de 
uitvoering van het misdrijf in alle bijzonder
heden beheerscht, maar zooals Noyon op
merkt (di. I biz. 337) onvoldoende om mede
plichtigheid aan te nemen is een daad waar
door het misdrijf slechts feitelijk bevorderd 
wordt - ook zelfs de enkele wetenschap dat 
die daad, i. c . het geld leenen, de bevordering 
van misdrijf tot gevolg zou kunnen of moe
ten hebben, maakt nog geen medeplichtig
heid. 

Uit de telastelegging blijkt m. i. onvoldoen
de, dat het opzet van req. gericht was op de 
niet-nakoming der voorschriften, immers er 
valt niet uit te lezen, dat req. aan B. het 
geld leende opdat deze koffie buiten de rege
lingen zou koopen, maar slechts dat hij wist, 

. dat B. het geld daarvoor wilde gebruiken . 
B. is bij de Politierechter en Hof niet als ge
tuige gehoord, zoodat ook nader niet blijkt 
of inderdaad bij dezen persoon het voorne
men tot het misdrijf bestond op het oogen
blik, waarop het verschaffen van middelen 
plaats had, hetgeen een element van het 
strafbare feit is (H. R. 22 Oct. 1928, W. 
u899 ; N. J . 1928, 1662). 
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Uitteraard blijkt nog minder uit de telaste
legging, dat req. opzettelijk gehandeld heeft 
in strijd met een voorschrift gesteld krach
tens de Distributiewet 1939, zooals art. 1 

van het Econ. Sanctiebesluit 1939 eischt. 
Ik merk nog op, dat m. i. in vonnis en 

arrest ook art. 48 Sr. had behooren te wor
den aangehaald. 

Het tweede middel acht ik niet juist. Bij 
de b ehandeling in hooger beroep gold het 
Econ. Sanctiebesluit 1941. Wanneer aange
nomen moet worden, dat req. opzettelijk ge
handeld heeft, zooals het Hof blijkbaar doet, 
dan is de strafbepaling v:an art. 1 lid 2 zwaar -
der dan de strafmaat genoemd in art. 18 der 
Distributiewet 1939. 

Met den Procureur-Generaal van het Hof 
ben ik van oordeel, dat op deze telasteleg
ging een ontslag van rechtsvervolging had 
moeten worden uitgesproken. 

Ik concludeer dat het arrest worde vemie
tigd voor zoover het door de bevestiging een 
benaming, strafbaarverklaring en strafmaat 
inhoudt, en req. alsnog worde ontslagen van 
alle rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi : (zie con
clusie) ; 

0 . dat bij het bevestigde vonnis, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, is 
bewezen verklaard het den req. bij inleidende 
dagvaarding primair te laste gelegde, dat hij 
enz. (zie conclusie); 

0 . dat het Hof bij het bestreden arrest nog 
heeft overwogen, dat verdachte's raadsman 
nog we!, in navolging van den Procureur
Generaal heeft betoogd, dat het telastege
legde geen strafbaar feit oplevert, daar krach
tens het Econ. Sanctiebesluit 1941, art. 18 
der Distributiewet 1939 op 23 Aug. 1941 bui
ten werking is gesteld en de telastelegging 
niet het element ,,opzet" inhoudt, vereischt 
voor medeplichtigheid als omschreven in art. 
48 Sr., doch dit betoog faalt, daar de onder
werpelijke telastelegging vermeldt, dat ver
dachte f 345 aan B. heeft geleend, wetende 
dat deze dat geld wilde gebruiken om clan
destien koffie te koopen en wetende dat dit 
laatste verboden was, en hiermede duidelijk 
is uitgedrukt, dat verdachte opzettf'lijk mid
delen heeft verschaft tot het plegen van het 
in art. 1 2e lid van voormeld Econ. Sanctie
besluit omschreven misdrijf; 

0. ten aanzien van het middel , 
dat de door Politierechter en Hof aan het 

primair te tas t e g e l e gde gegeve n uitlegging, 
dat dit inhoudt, dat req.'s opzet, toen hij het 
genoemde geldsbedrag aan B. leet1de, gericht 
was op het door dezen zonder in achtneming 
der genoemde distributieregeling koopen van 
gebrande koffie, als met de woorden der dag
vaarding, welke toch inhouden, dat req. bij 
zijn handelen wist en dat het koopen van 
gebrande koffie zonder inachtneming van die 
distributieregeling verboden was en dat B. 
het geld wilde gebruiken tot het zonder zoo-
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danige inachtneming koopen van gebrande 
koffie, niet onvereenigbaar, in cassatie moet 
warden geeerbiedigd; 

dat dus de stelling onder a in het middel 
vermeld, dat het te laste gelegde en bewezen
verklaarde niet valt onder a rt. 18 der Distri
butiewet 1939, niet opgaat; 

dat dit art. 18 ingevolge het bepaalde bij 
art. 14 van het Econ. Sanctiebesluit 1941 op 
6 Sept. 1941 buiten werking is getreden en 
voor de strafbaarheid van het gepleegde feit 
als medeplichtigheid aan het bij art. 1, 2e 
lid van hetzelfde besluit strafbaar gestelde 
misdrijf van ,,opzettelijk in strijd handelen 
met een voorschrift gesteld bij of krachtens 
de Distributiewet 1939, met uitzondering 
van de voorschriften, gesteld krachtens art. 
15, lid 2", noodig is, en dat het opzet van 
req. bepaaldelijk gericht was op een door B. 
opzettelijk in strijd handelen met zulk een 
voorschrift en dat na de verschaffing van de 
geldsom zulk een opzettelijk in strij d han
delen door B . ook heeft plaats gehad, maar 
het Hof uit de in zijn hiervoren vermelde 
overweging weergegeven gedeelten van de 
bewezenverklaarde telastelegging heeft kun
nen afleiden, dat die telastelegging een en 
ander inhield; 

dat dus het middel, voor wat de onder a 
aangevoerde grieven betreft, niet opgaat; 

dat oak het onder b gedaan beroep op de 
strafbepaling van art. 1 lid 1 sub 2 van het 
Econ. Sanctiebesluit 1941 niet opi,:uat, aan
gezien het Hof heeft beslist, dat het bewe
zenverklaarde opleverde medeplichtigheid 
niet aan het in die strafbepaling omschreven 
feit, zijnde dit oak slechts een overtreding, 
maar aan het in het tweede lid van hetzelfde 
artikel omschreven en strafbaar gestelde mis
drijf; 

dat dus het middel in geen zijnef onderdee
len tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

4 Februari z942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Onteig.wet art. 40.) 

Art. 6 van genoemd Besluit, luidende: 
,,De bepalingen van dit besluit zijn niet 
van toepassing op onteigening ten alge
meenen nutte" brengt niet mede, dat 
voor de bepaling van de waarde van het 
onteigende met de werking van dat Be
slui t geen rekening zou moeten warden 
gehouden. Ten onrechte heeft de Recht
bank gelet op den prijs die ,,in het vrije 
ruilverkeer" zoude zijn te maken. 

D e Commissaris in de p rovincie Limburg
7 

zijnde thans M . V. E . H . J. M . Graaf de 
Marchant et d' Ansembourg, wonende te Am
stenrade, op wiens naam het onteigenings
geding volgens de Wet wordt gevoerd t en 
behoeve van den Staat der Nederlanden, 
eischer tot cassatie van een tusschen partijen 
gewezen vonnis van de Arr.-Rechtb. te Maas
tricht van 20 Nov. 1941, adv. Jhr. Mr. G. 
W. van der Does, 

tegen: 

4 
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1. Mr. F . Duynstee, adv. en proc. bij de Rb. 
te Maastricht, in zijne kwaliteit van derde 
als bedoeld in art. 20 der Onteig.wet, als zoo
danig benoemd bij beschikking van de ge
noemde Rechtb. van 3 April 1941, optreden
de voor M. G. Maassen, in !even echtg. van 
H. Genders, laatstelijk wonende te Greven
bicht en aldaar overleden 4 Juli 1938, ver
weerder in cassatie, niet verschenen; en 
2. H. Genders voornoemd, weduwnaar van 
M. G. Maassen, zonder beroep, wonende te 
Grevenbicht, medeverweerder, adv. Mr. F. 
M. Westerouen van Meeteren, gepleit door 
Mr. W. Blackstone. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat bij het bestreden vonnis de Arr.

Rechtb. te Maastricht ten name van den 
Staat der Nederlanden de onteigening heeft 
uitgesproken van de perceelen bouwland, 
kadastraal bekend gemeente Born, Sectie E . 
No. 567, en gemeente Obbicht en Papenho
ven, Sectie A. Nos. 6n, 2048 en 1978, groot 
onderscheidenlijk rn A., 13.50 A., 22 .90 A. 
en 12.50 A.; 

dat ter zake de Rechtb. aan verweerders 
als schadeloosstelling heeft toegekend 
f 3177.57, te weten wegens grondwaarde van 
het onteigende f 2499, wegens bedrijfsscha
de f 493.03 en wegens kosten van wederbe
legging f 185.54; 

dat in het bestreden vonnis omtrent de 
grondwaarde is vooropgesteld: 

.,dat de deskundigen aan de te onteigenen 
perceelen E. 567, A. 6n en A. 2048 ter ge
zamenlijke grootte van 46.40 A., zijndc naar 
hun oordeel te waardeeren op den prijs van 
goed bouwland een waarde toekennen van 
f 35 per Are, makende tezamen f 1624 en 
het perceel A. 1978 groot 12.50 Are, dat naar 
hun oordeel door zijn ligging aan den Ouden 
Grevenbichter Weg in aanmerking kan ko
men als bouwterrein en dus meer waard is 
dan enkel bouwland, schatten op f 70 per 
Are makende f 875 zoodat zij de totale 
grondwaarde stellen op f 2499, bij welke 
prijsbepaling de deskundigen zijn uitgegaan 
van het standpunt, dat het besluit van 27 
Nov. 1940 betreffende het vervreemden van 
landbouwgronden ingevolge het bepaalde bij 
art. 6 van dat Besluit niet van toepassing is 
op de onteigening ten algemeenen nutte, 
zoodat in casu de prijsbeperkende bepalin
gen van dat Besluit buiten toepassing dienen 
te blijven en mitsdien de toe te k ennen waar
de gelijk is te stellen aan den prijs, die in 
het vrije ruilverkeer zoude te maken zijn, 
waarbij derhalve is rekening te houden met 
de prijsstijging van land, welke tusschen 9 
Mei en 30 Nov. 1940 algemeen te constatee
ren was;" 

dat de Rechtb., na een door eischer tegen 
de schatting der deskundigen opgeworpen 
bezwaar te hebben verworpen, waartegen in 
cassatie niet is opgekomen, vervolgens om
trent de grondwaarde nog heeft overwogen: 

,.dat eischer ook bezwaar heeft gemaakt 
tegen de waardeering van het te onteigenen 
goed als zoodanig, waarbij hij gewezen heeft 
op de p rijzen besteed voor andere objecten 

aangekocht ten behoeve van het werk, waar
voor ook de onderhavige onteigening ge
schiedt, dat echter de deskundigen ten dage 
van de behandeling van het bezwaarschrift, 
zooals in het daarvan opgemaakte proces
verbaal is opgenomen, hebben medegedeeld, 
op welke wijze zij tot hunne prijsbepaling 
zijn gekomen, door daarbij namelijk rekening 
te houden met de verkoopprijzen besteed op 
openbare veilingen van bouwland in de om
geving tusschen 9 Mei 1940 en 30 Nov. 1940, 
op grand van welke mededeelingen de Rb. 
zich met de waardeering van de deskundigen 
vereenigt;" 

dat, voorzooveel in cassatie nag van be
lang, de Rechtb. met de deskundigen het 
perceel Obbicht en Papenhoven, Sectie A. 
No. 1978, als bouwterrein beschouwende, 
verklaart zich met de waardeering der des
kundigen in haar geheel te vereenigen en der
halve de geheele grondwaarde te stellen op 
f 2499; 

0. dat hiertegen wordt opgekomen met een 
middel van cassatie, luidende: 

S. of v. t. van de artt. 158 Grondwet, 48 
Rv., 2, 18, 24, 28, 37, 40, 41, 62-64 en 72a 
Onteig.wet, de artt. 1, 2, 4, 6 en 7 van het 
Besluit van de Secr:-Gen. van de Departe
menten van Landbouw en Visscherij, van Fi
nancien en van Justitie met betrekking tot 
het vervreemden van landbouwgronden de 
data 27 Nov. 1940, zijnde verordening 219 
van 1940 

omdat de Rechtbank, na te hebben vast
gesteld, dat deskundigen zijn uitgegaan van 
het standpunt, 

,.dat het besluit van 27 Nov. 1940 betref
fende het vervreemden van landbouwgron
den ingevolge het bepaalde bij art. 6 van dat 
Besluit niet van toepassing is op onteigening 
t en algemeenen nutte, zoodat in casu de 
prijsbeperkende bepalingen van dat Besluit 
buiten toepassing dienen te blijven en mits
dien de toe te kennen waarde gelijk is te 
stellen aan den prijs, die in het vrije ruilver
keer zoude te maken zijn, waarbij derhalve 
is rekening te houden met de prijsstijging 
van land, welke tusschen 9 Mei en 30 Nov. 
1940 algemeen te constateeren was," 

en na te hebben vastgesteld, dat deskun
digen bij de behandeling van een bezwaar
schrift nader hebben medegedeeld, op welke 
wijze zij tot hunne prijsbepaling zijn geko
men, door daarbij namelijk rekening te hou
den met de verkoopprijzen, besteed op open
bare veilingen van bouwland in de omgeving 
tusschen 9 Mei ,940 en 30 Nov. ,940 

zich desalniettemin en juist op grond van 
die mededeelingen met de waardeering van 
de deskundigen vereenigt 

zulks ten onrechte 
daar de waarde van een onroerend goed in 

onteigening moet worden bepaald met ter 
zijde Stelling van de aanhangige onteigening 
en op de waarde welke het goed zonder ont
eigening heeft en art. 6 van bovenbedoelde 
verordening geenszins zegt of beoogt wijzi
ging te brengen in de toepassing van op ont
eigening betrekking hebbende wetsbepalin
gen op landbouwgronden, integendeel slechts 
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beoogt buiten twijfel te stellen, dat die ver
ordening aan de overdracht van landbouw
gronden door middel van onteigening niet in 
den weg staat; 

0. dienaangaande, dat blijkens hetgeen 
hierboven uit het bestreden vonnis is weer
gegeven, de Rechtb. de opvatting der des
kundigen aangaande de beteekenis van art. 
6 van het in het middel aangehaalde Besluit 
voor de waardeering van de onteigende per
ceelen heeft gevolgd en dus heeft aangeno
men dat bij die waardeering de prijsbeper
kende bepalingen van dat Besluit buiten toe
passing moeten blijven en mitsdien de toe 
te kennen waarde gelijk is te stellen aan den 
prijs, die in het vrije ruilverkeer zou te ma
ken zijn; 

dat hiertegen terecht bij het middel wordt 
opgekomen; 

dat toch, al is door gezegd art. 6 buiten 
twijfel gesteld, dat op onteigening ten alge
meenen nutte de voorschriften van het Be
sluit, in het bijzonder die van de artt. 2, 3 
en 4, niet van toepassing zijn, zulks niet me
debrengt, dat de in art. 40 der Onteig.wet 
bedoelde waarde van de te onteigenen per
ceelen zou moeten worden vastgesteld los 
van den invloed, <lien de bepalingen van het 
Besluit op de waarde van landbouwgronden 
uitoefenen; 

dat derhalve de Rechtb. , in stede van te 
letten op den prijs, die ,,in het vrije ruilver
keer" zou zijn te maken, had behooren na 
te gaan, welke prijs ten tijde van de onteige
ning onder de werking van het Besluit bij 
verkoop had kunnen worden verkregen; 

dat mitsdien het aangevoerde middel is 
gegrond en het bestreden vonnis niet in 
stand kan blijven; 

dat nog verwijzing van het geding moet 
volgen; 

Vemietigt het bestreden vonnis; 
Verwijst het geding naar de Arr.-Rechtb. 

te Maastricht, teneinde met inachtneming 
van dit arrest de zaak verder te behandelen 
en te beslissen. (Salaris f 350. Red.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Post alia: 
Het middel acht ik gegrond. De bepalin

gen van het - onder no. 219 in het Veror
deningenblad voor het bezette Nederland
sche gebied (stuk 39, uitgegeven 30 Novem
ber 1940) opgenomen - Besluit dd. 27 Nov. 
1940 van de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Landbouw en Visscherij, 
van Financien en van Justitie, houdende re
gelen met betrekking tot het vervreemden 
van landbouwgronden, komen hierop neer, 
dat het verboden is land - waaronder het 
Besluit verstaat: land, waarop eenige vorm 
van bodemcultuur als bedrijf wordt uitge
oefend, met de daarbij behoorende gebouwen 
- over te dragen zonder vooraf - namelijk 
v66r de overdracht en, in geval van execu
torialen verkoop of anderen verkoop in het 
openbaar, reeds v66r den verkoop - toe
stemming van Pachtbureau of Secretaris
Generaal van het Departement van Land-

bouw en Visscherij te hebben verkregen. Dit 
in aanmerking nemende, hen ik van mee
ning, dat art. 6 van het Besluit, luidende: 
,,De bepaling~n van dit besluit zijn niet van 
toepassing op onteigening ten algemeenen 
nutte.", geen andere beteekenis heeft dan 
dat voormeld verbod niet geldt ten aanzien 
van overdracht van land (in den zin van het 
Besluit) ten gevolge van onteigening ten al
gemeenen nutte, zoodat art. 6 slechts inhoudt 
dat voor deze overdracht noch van Pacht
bureau noch van laatstgenoemden Secretaris
Generaal toestemming is vereischt. Ik kan 
mij dan ook niet vereenigen met de opvat
ting, dat genoemd artikel zoude inhouden 
of medebrengen dat in geval van onteige
ning ten algemeenen nutte het Besluit geacht 
moet worden niet te bestaan. Deze opvatting 
toch heeft kennelijk de Rechtbank aanvaard 
en toegepast, immers de Rechtbank heeft in 
wezen de grondwaarde van het onteigende 
vastgesteld naar den prijs, waarvoor - naar 
haar oordeel - een gegadigde op 20 Nov. 
1941, zonder met het Besluit rekening te 
houden, den grond zou willen koopen. 

Mitsdien concludeer ik tot vemietiging 
van het bestreden vonnis, tot terugwijzing 
der zaak naar de Rechtbank en tot veroor
deeling van verweerders in de kosten der 
cassatieprocedure. 

(N. J.) 

5 Februari 1942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Octrooiwet artt. 1, 20, 51.) 

Geen wettelijke bepaling, met name 
ook niet art. 20 Octrooiwet, verplichtte 
het Hof te vermelden, dat het voldoende 
technische wetenschap bezat of had ver
kregen om de uitvinding te begrijpen of 
te kunnen beoordeelen, dat de deskun
digen de uitvinding onjuist uit het oc
trooischrift hebben begrepen. Daarge
laten of genoemd artikel eenige betee
kenis heeft voor den uitleg van een oc
trooischrift, houdt het in zijn derde lid 
geenszins in - gelijk het middel blijk
baar aanneemt - dat de beschrijving 
enkel voor een deskundige, <loch niet 
voor een leek begrijpelijk mag zijn. 

Het staat den rechter vrij - zooals 
het Hof ten deze deed - het kenmer
kende van de uitvinding af te leiden uit 
alle gegevens, welke in conclusies en 
beschrijving zijn te vinden. Uit 's Hofs 
overwegingen volgt, dat het de vermen
ging binnen de straalinrichting als ken
merk heeft aanvaard, niet op grond van 
het met de inrichting beoogde doe!, <loch 
vanwege de in het octrooischrift be
schreven werking dier inrichting. Zulk 
eene werking kan stellig dienen om eene 
geoctrooieerde inrichting nauwkeurig 
aan te duiden. 

D en eisch, dat het geoctrooieerde als 
beter moet worden beschouwd dan het 
reeds bekende of het gestelde doe! door 
de inrichting beter wordt bereikt, heeft 
het Hof niet gesteld, zoodat de desbe
treffende grief feitelijken grondslagmist. 
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Van eene uitkomst 6p het gebied van 
nijverheid kan ten aanzien van eene in
richting slechts worden gesproken, in
dien een praktisch resultaat wordt ver
kregen, hetgeen, gelijk net Hof vast
stelde, met de onderhavige inrichting 
niet het geval is . 

D e klacht in cassatie omtrent bet door 
het Hof beweerdelijk nagelaten onder
zoek kan geen doel treffen, nu niet 
blijkt, dat in de vorige instanties de 
wensch tot het instellen van dusdanig 
onderzoek werd geuit. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: dat 

eischeres - verder te noemen de Boer - is 
houdster van bet Nederlandsch Octrooi No. 
40634 waarvan de conclusies luiden: 

a:. Inrichting voor het tegen een opper
vlak, zooals wand, plaat of buis, aanbrengen 
van een laag uit vaste stof en vloeibaar bind
middel gevormd materiaal, zooals isolatiema
teriaal, waarbij de vaste stof en de vloeistof 
onafhankelijk van elkaar met behulp van een 
gas- of dampvormig medium naar een straal
buis worden gevoerd en tezamen worden uit
gespoten, met bet kenmerk, dat aan den om
trek van de straalbuis schuin geplaatste 
straalmondstukken (9) voor bet aanzuigen 
van de vaste vezelachtige stof zijn aange
bracht, die op de drukleiding (5) zijn aan
gesloten en met hun opening naar de straal
buisopening zijn gericht, terwijl centraal of 
nagenoeg centraal binnen in de straalbuis (1) 
een naar de straalbuisopening gericht straal
mondstuk (12) is. aangebracht, dat op de 
drukleiding (5) is aangesloten en waarbinnen 
de vloeistoftoevoerleiding (15) uitmondt. 

2. Inrichting volgens conclusie 1, met het 
kenmerk, dat de straalmondstukken voor bet 
aanzuigen van de vaste stof en het straal
mondstuk voor het aanzuigen van de vloei
stof op ongeveer gelijke hoogte in de straal
buis zijn aangebracht. 

3. lnrichting volgens conclusies 1 en 2, 

met bet kenmerk, dat de hartlijnen der 
straalmondstukken voor het aanzuigen der 
vaste stof de as der straalbuis onder een ge
lijken hoek van ongeveer 45° en op gelijken 
afstand kruisen. 

dat de Boer tegen verweerster - verder te 
noemen Roberts - voor de Arr.-Rechtb. te 
's-Gravenhage een vordering heeft ingesteld 
tot bet vaststellen van de vergoeding wegens 
een dwanglicentie door de Boer aan Roberts 
verschuldigd, waarop in reconventie Roberts 
heeft gevorderd de nietigverklaring van het 
Octrooi No. 40634 zoowel op grond, dat de 
daarin beschermde materie niet als nieuw en 
als een uitvinding zou kunnen worden be
schouwd, als dat deze materie geen uitkomst 
op het gebied van de nijverheid zou geven; 
dat de Rechtb. deze vordering tot nietigver
klaring heeft afgewezen, daarbij het oordeel 
van de door haar benoemde deskundigen vol
gende en in de conventioneele vordering, al
vorens verder te beslissen, den Octrooiraad 
om schriftelijk advies heeft verzocht; dat, na 
ingesteld hooger beroep door Roberts, het 

Hof de beslissing der Rechtb. in de recon
ventie gegeven heeft vemietigd en alsnog de 
nietigverklaring van Octrooi No. 40634 heeft 
uitgesproken met niet-ontvankelijkverklaring 
van de Boer in hare conventioneele vorde
ring; dat het Hof daarbij heeft overwogen 
- voorzoover in cassatie nog van belang -
dat het Hof op voetspoor der memorie van 
grieven het eerst de grieven tegen bet von
nis dd. 5 Dec. 1939, voor zoover in recon
ventie gewezen, zal behandelen, omdat in
derdaad bij gegrondbevinding van een dezer 
grieven en dientengevolge nietigverklaring 
van Octrooi 40634 - gelijk Roberts aanvoert 
en de Boer niet betwist - noodzakelijkerwij
ze de conventioneele vordering, welke be
trekking heeft op de vaststelling der vergoe
ding voor een licentie noodig voor de toepas
sing van de onder No. 40634 geoctrooieerde 
uitvinding, niet ontvankelijk zal moeten wor
den verklaard; 

dat Roberts' eerste grief deze is, dat de 
Rechtb. ten onrechte heeft verworpen hare 
stelling, dat de Boer's octrooi 40634 niet 
strekt tot verkrijging van eenige uitkomst 
op bet gebied der nijverheid; 

dat het Hof deze grief juist oordeelt, om
dat in gemeld octrooi bescherming is ver
leend voor een uitvinding, die betrekking 
heeft op een inrichting voor bet tegen een 
oppervlak aanbrengen van een isoleerende 
laag, gevormd door een vezelachtige vaste 

· stof en een vloeibaar bindmiddel, d ie onaf
hankelijk van elkaar met behulp van een gas
of dampvormig medium naar de straalinrich
ting worden gevoerd, des dat de vermenging 
van de twee materialen in de straalinrichting 
plaats vindt, immers zij tezamen worden uit
gesproken, terwijl tusschen partijen vaststaat 
en ook door bet rapport van deskundigen 
wordt bevestigd, dat bij de vermenging van 
de materialen binnen de straalinrichting, de
ze verstopt raakt, zoodat de uitvinding dezer 
inrichting derhalve niet strekt tot het ver
krijgen van eenige uitkomst op het gebied 
der nijverheid; 

dat de deskundigen weliswaar, en daarin 
gevolgd door de Boer, aanvoeren, dat e<m 
door de Boer voor hen gedemonstreerde in
richting, waarbij de vermenging der mate
rialen, gelijk de Boer niet betwist, slechts 
voor een deel binnen <loch voor het grootste 
deel buiten de straalinrichting plaats vindt, 
geheel aan conclusie 1 van Octrooi 40634 zou 
voldoen en dat bij die inrichting met name 
de essentieele kenmerken van een toestel 
volgens de uitvinding aanwezig waren, <loch 
het Hof zulks niet juist acht; 

dat de kenmerken, welke deskundigen 
hierbij bedoelen, inderdaad essentieel zijn, 
maar zij daarbij ten onrechte verwaarloozen 
het evenzeer essentieele kenmerk, dat de 
vermenging der materialen binnen de straal
inrichting plaats heeft ; 

dat het octrooischrift, waar het zoowel in 
de beschrijving als in de conclusie spreekt 
van een ,,tezamen" uitgespoten worden, daar
mede ongetwijfeld bedoelt niet enkel een ge
lijktijdig, maar ook een ,,vermengd" uitge
spoten worden; 
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dat zulks volgt uit de mededeeling in de 
beschrijving, dat men reeds eerder getracht 
heeft een straalinrichting dusdanig uit te 
voeren, dat de vermenging reeds in de straal
inrichting plaats vindt, zonder gevaar voor 
verstopping, <loch dat de pogingen daartoe 
niet geslaagd zijn te achten, waarin ligt op
gesloten, dat men bedoelt te stellen, dat in 
de onderhavige uitvinding de we! geslaagde 
ultvoering ervan is gegeven; 

dat bovendien het eenige voorbeeld van 
uitvoering, dat het octrooischrift geeft, is 
een straalinrichting, waarbij de meegesleurde 
vaste stof over den ganschen weg van den 
luchtstraal door de straalbuis krachtig met 
de ingespotcn en verstoven vloeistof ver
mengd wordt, zoodat zij in eenigszins voch
tigen toestand uit de straalbuis uittreedt, op 
het te bewerken oppervlak wordt gespoten 
en zich daaraan vasthecht; 

dat ook dit feit bevestigt, dat het octrooi
schrift. enkel en alleen een inrichting, waar
binnen de materialen vermengd worden, 
heeft bedoeld; 

0. dat als middel van cassatie is voorge
steld; 

S. of v . t. van artt. 168 Grondwet, 20 R. 0., 
48, 59, 332, 343·, 347, 348, 349 en 353 Rv., 
1, 2, 3, 9, 15, 20, 30, 33, 34, 51 en 54 0ctrooi
wet 1910, (S. no. 313), 21 en 23 0ctrooi
reglement 1921, (Staatsblad 1083), 

doordat het Hof octrooi 40634 heeft nietig 
verklaard, 

zulks op de overwegingen als in het arrest 
vermeld, 

<loch ten onrechte en in strijd met de wet, 
omdat het Hof, onderzoekende en beslis

sende de vraag of de in het gemeld octrooi 
beschreven uitvinding strekt tot verkrijging 
van eenige uitkomst op het gebied der n ij
verheid, 

die uitvinding anders dan de door de 
Rechtbank geraadpleegde deskundigen heeft 
meenen te moeten begrijpen uit het octrooi
schrift, zijnde dit een geschrift dat volgens 
de wet slechts van zoodanigen aard (sc. dui
delijkheid) moet zijn, dat de uitvinding daar
uit door een deskundige kan worden begre
pen, zonder dat het Hof daarbij vermeldt 

hetzij dat het Hof voldoende feitelijk tech
nische eigen wetenschap bezat om uit een 
geschrift, dat naar zijn aard niet voor een 
technischen leek geschreven is, de uitvinding 
te begrijpen, 

hetzij , dat het Hof uit anderen hoofde vol
doende feitelijk technische wetenschap ver
kregen had om te kunnen beoordeelen, dat 
de deskundigen de uitvinding onjuist uit het 
octrooischrift hebben begrepen, 

en voorts 
waar de uitvinding betrekking heeft op een 

inrichting van de soort gelijk die omschreven 
is in de inleiding van de eerste conclusie, nl.: 
een inrichting voor het tegen een oppervlak, 
zooals wand, plaat of buis, aanbrengen van 
een laag uit (vezelachtige) vaste stof en 
vloeibaar bindmiddel gevormd materiaal, 
zooals isolatiemateriaal, waarbij de vaste 
stof en de vloeistof onafhankelijk van elkaar 
met behulp van een gas- of dampvormig me-

dium naar een straalbuis worden gevoerd en 
tezamen worden uitgespoten, 

en waar de uitvinding bestaat in eeu in
richting van voormelde soort met de in de 
eerste conclusie omschreven kenmerken, 

,,dat aan den omtrek van de straalbuis 
schuin geplaatste straalmondstukken voor 
het aanzuigen van de vaste vezelachtige stof 
zijn aangebracht, die op de drukleiding zijn 
aangesloten en met hun opening naar de 
straalbuisopening zijn gericht, terwijl cen
traal of nagenoeg centraal binnen in destraal
buis een naar de straalbuisopening gericht 
straalmondstuk is aangebracht, dat op de 
drukleiding is aangesloten en waarbinnen de 
vloeistoftoevoerleiding uitmondt." 

ten onrechte als een essentieel kenmerk 
van de uitgevonden inrichting - nevens de 
kenmerken, welke in conclusie I van het oc
trooi als zoodanig zijn opgesomd en door de 
deskundigen dienovereenkomstig als essen
tieel worden opgevat - heeft beschouwd dat 
de vermenging der materialen binnen de 
straalinrichting plaats heeft, waardoor het 
Hof: 

a. aan de nauwkeurige aanduiding van dat
gene waarvoor het uitsluitend recht verleend 
is een kenmerk heeft toegevoegd, dat daarin 
niet voorkomt en van de aldus door het Hof 
ten onrechte beperkte uitvinding onderzocht 
heeft of zij strekte tot verkrijging van eenige 
uitkomst op het gebied der nijverheid; 

b. uit hetgeen in de conclusie v66r het ken
merk voorkomt in verband met de mededee
ling in de beschrijving ,,dat men reeds eerder 
getracht heeft een straalinrichting dusdanig 
uit te voeren, dat de vermenging reeds in de 
straalinrichting plaats vindt, zonder gevaar 
voor verstopping, <loch dat de pogingen daar
toe niet geslaagd zijn te achten" en uit het 
uitvoeringsvoorbeeld, dat het octrooischrift 
geeft, heeft meenen te moeten afleiden, dat 
daarin ligt opgesloten dat men (i. c. de aan
vrager en de 0ctrooiraad, die het octrooi 
verleende) bedoelt te stellen, dat in de on
derhavige uitvinding de we! geslaagde uit
voering ervan is gegeven; terwijl een derge
lijke bedoeling van den aanvrager en den 
0ctrooiraad slechts kan en mag worden afge
leid uit datgene wat als het kenmerkende 
van de ui):vinding in de conclusies is om
schreven, dit laatste zoo noodig gelezen in 
verband met de beschrijvingen en teekenin
gen; 

en overigens de gevolgtrekking ook daar
om ten onrechte is gemaakt, omdat zij is ge
trokken niet uit de omschrijving van de ken
merken der uitvinding maar uit de in het 
octrooischrift beschreven aanwijzing van het 
doel waarop de inrichting is gericht en de 
daarin niet als kenmerk der inrichting voor
komende woorden ,,tezamen worden uitge
spoten", zoodat slechts had behooren te wor
den onderzocht of een inrichting als naar 
haar kenmerken omschreven leiden kan of 
leidt tot het in de inleiding gestelde doe!, en 
slechts daaraan de vraag naar uitkomst op 
het gebied van de nijverheid had mogen wor-
den getoetst; . 

c. heeft miskend, dat een voorwerp (in-
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richting) nauwkeurig wordt aangeduid en van 
bet bekende wordt onderscheidcn door nauw
keurige beschrijving van de vormen die er
aan gegeven zijn, welke vormen slechts aan 
bet voorwerp zelf waameembaar zijn; 

d. heeft voorbijgezien dat een voorwerp 
(inrichting) niet gekenmerkt wordt, noch 
zelfs kan worden, door het doel waartoe bet 
is bestemd of bet gebruik dat ervan kan war
den gemaakt en/of door de gevolgen die bij 
zeker gebruik of gebruik tot een bepaald 
doel ervan optreden of kunnen optreden, 

e. hebbende het Hotf evenzeer ten onrechte 
den eisch gesteld dat het geoctrooieerde als 
beter moet worden beschouwd dan bet reeds 
bekende, of bet gestelde doel door de inrich
ting beter, of zelfs maar in bet geheel, wordt 
bereikt, daarbij voorbijziende dat een uit
komst op het gebied der nijverheid ten aan
zien van een inrichting reeds dan aanwezig 
is, als een nieuw toestel voor bet beoogde 
doel ter beschikking komt; 

aan alhetgeen niet afdoet, nu het Hof van 
een onjuist criterium is uitgegaan en dit nog 
onjuist heeft toegepast, dat zou vaststaan 
dat bij de vermenging van de materialen bin
nen de straalinrichting, deze verstopt raakt, 

immers bet Hof heeft nagelaten te onder~ 
zoeken of bet door bet Hof aangenomen na
deel van verstopt raken te ondervangen was 
en of tegenover dat nadeel ook voordeelen 
stonden, welk onderzoek dan had moeten ge
schieden door vergelijking van een inrichting 
tot bet beoogde doel voorzien van de geoc
trooieerde kenmerken met eene zonder die
zelve en van der beider technisch effect, 
welk onderzoek het Hof ten onrechte heeft 
nagelaten; 

0. dat de eerste grief, waarbij aan bet Hof 
wordt verweten het niet vermelden, dat bet 
de daar bedoelde feitelijke technische we
tenschap bezat of had verkregen, moet wor
den verworpen, daar geen wettelijke bepaling 
bet Hof tot die vermelding verplichtte, met 
name niet art. 20 der 0ctrooiwet, welk arti
kel - daargelaten of dit eenige beteekenis 
heeft voor den uitleg van een octrooischrift 
- in zijn derde lid sprekende over de aan de 
beschrijving te stellen eischen, geenszins in
houdt - gelijk het middel blijkbaar aan
neemt - dat deze beschrijving enkel voor 
een deskundige doch niet voor een leek be
grijpelijk mag zijn; 

0. dat de tweede grief in zijn verschillende 
onderdeelen opkomt tegen de wijze van uit
legging door het Hof gebezigd ten aanzien 
van de beschermde uitvinding, welke vol
gens 's Hofs beslissing niet strekt tot ver
krijging van eenige uitkomst op het gebied 
van de nijverheid, <loch ook deze grief faaalt; 

dat in onderdeel a en in bet eerste ge
deelte van onderdeel b er van wordt uitge
gaan, dat als bet kenmerkende van de uit
vinding slechts mag gelden hetgeen in de 
conclusie met name aldus is aangeduid, <loch 
ten onrechte, immers bet den rechter vrij
staat - zooals het Hof ten deze deed - ·bet 
kenmerkende van de uitvinding af te leiden 
uit alle gegevens, welke in conclusies en be
schrijving zijn te vinden; 

dat onderdeel b voor bet overige feitelij
ken grondslag mist daar uit 's Hofs overwe
gingen volgt, dat bet de vermenging der 
materialen binnen de straalinrichting als ken
merk heeft aanvaard, niet op grond van bet 
met de inrichting beoogde doel, <loch van
wege de in het octrooischrift beschreven wer
king dier inrichting; 

dat zulk een werking stellig kan dienen om 
een geoctrooieerde inrichting nauwkeurig 
aan te duiden en hieruit volgt, dat ook de 
onderdeelen c en d falen; 

0 . dat onderdeel e, wat betreft het in den 
aanvang vervatte verwijt, feitelijken grond
slag mist, immers bet Hof den eisch, dat bet 
geoctrooieerde als · beter moet worden be
schouwd dan bet reeds bekende, of het ge
stelde doe! door de inrichting beter wordt 
bereikt, niet heeft gesteld; 

dat dit onderdeel voorts betoogt, dat een 
uitkomst op het gebied van de nijverheid ten 
aanzien van een inrichting ook aanwezig is 
al wordt het met de inrichting beoogde doe! 
in het geheel niet bereikt, als een nieuw toe
stel voor het beoogde doel ter beschikking 
komt, <loch dit betoog moet worden verwor
pen, daar van zulk een uitkomst slechts kan 
worden gesproken, indien een practisch re
sultaat wordt verkregen, hetgeen, naar het 
Hof vaststelde, met de onderhavige inrich
ting niet het geval is; 

dat ook de in het slot van dit onderdeel 
vervatte klacht, omtrent het door het Hof 
beweerdelijk nagelaten onderzoek, geen doel 
kan treffen, nu niet blijkt dat in de vorige 
instanties de wensch tot het instellen van 
dusdanig onderzoek werd geuit; 

0. dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 450, Red.) 

Conclusie van den Adv.- Gen. Holsteyn. 

Post alia: 
Het middel bestaat uit twee onderdeelen; 

het eerste onderdeel houdt een grief in, ter
wijl bet tweede onderdeel meerdere grieven 
bevat. 

De in het eerste onderdeel vervatte grief 
komt hierop neer, dat het Hof in strijd met 
de wet heeft nagelaten, bij zijn meening ,,de 
in het onderhavige octrooi beschreven uit
vinding anders dan de door de Rechtbank 
geraadpleegde deskundigen te moeten be
grijpen uit het octrooischrift", te vermelden 
dat het Hof daartoe voldoende feitelijk tech
nische, eigen wetenschap of uit anderen hoof
de verkregen wetenschap had. Deze grief is 
gebaseerd op bet in bet derde lid van art. 20 

der 0ctrooiwet 1910 S. 313 voorkomende 
voorschrift, dat de beschrijving van de uit
vinding van zoodanigen aard (duidelijkheid) 
moet zijn dat de uitvinding daaruit door een 
deskundige kan worden begrepen. D e grief 
faalt naar rnijne meening, omdat tot de vol
gens de grief vereischte vermelding het Hof 
niet door eenige wetsbepaling verplicht was, 
met name niet door voormeld voorschrift, 
daar dit voorschrift niet zegt of medebrengt 
dat bet octrooischrift ,,slechts" van zooda-
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nige duidelijkheid moet zijn dat de uitvin
ding daaruit door een deskundige kan wor
dcn begrepen. 

Het tweede onderdeel van het middel gaat 
m. i. uit van een stelling, die hierop neer
komt, dat uit de wet zou voortvloeien, dat 
hetgeen, waarin naar het wezen der zaak de 
geoctrooieerde uitvinding bestaat, alleen 
mag worden vastgesteld naar de kenmerken, 
die bepaaldelijk als zoodanig in de octrooi
conclusie zijn vermeld. Steun voor deze stel
ling heb ik echter niet in de wet kunnen vin
den, met name niet in de artikelen van de 
Octrooiwet en van het Octrooireglement, 
welke in het middel als geschonden of ver
keerd toegepast zijn aangehaald. Ik ben dan 
ook van meening, dat de door het Hof uit 
het octrooischrift, namelijk uit de geheele 
conclusie in verband met de beschrijving en 
bovendien met het eenige door het octrooi
schrift gegeven voorbeeld van uitvoering, 
gedane vaststelling, dat, nevens de kenmer
ken welke in de conclusie bepaaldelijk als 
zoodanig zijn opgesomd, evenzeer als essen
tieel kenmerk is te beschouwen, ,,dat de ver
menging der beide materialen (een vezel
achtige vaste stof en een vloeibaar bind
middel) binnen de straalinrichting plaats 
heeft", en dat het octrooischrift enkel en 
alleen een inrichting, waarbinnen de mate
rialen vermengd worden, heeft bedoeld, 
geenszins als in strijd met de wet kan worden 
aangemerkt. Hieruit volgt, dat ik 's Hofs 
voormelde vaststelling, waardoor het Hof een 
uitlegging van het octrooi geeft, die van fei
telijken aard is, in cassatie onaantastbaar 
acht. Voorts merk ik ten aanzien van de in 
het onderhavige onderdeel van het middel 
vervatte grieven het volgende op: 

wat het sub a. en sub b. aangevoerde be
treft: rekening houdende met mijne voormel
de opvatting omtrent 's Hofs vaststelling, ben 
ik van meening, dat moet worden aangeno
men, dat het Hof geen wettelijk ongeoorloof
de toevoeging van een kenmerk heeft gege
ven noch van een ,,beperkte" uitvinding heeft 
onderzocht of zij strekte tot verkrijging van 
eenige uitkomst op het gebied van de nijver
heid, en dat het Hof de vastgestelde bedoe
ling van den aanvrager en den Octrooiraad 
we! slechts heeft afgeleid uit datgene wat als 
het kenmerkende van de uitvinding in de con
clusies is omschreven, beschouwd in verband 
met de beschrijving en het voorbeeld (met 
teekeningen), en dus we! uit de omschrijving 
van de kenmerken der uitvinding, terwijl 
m. i. niet kan worden aangenomen, dat de 
door het Hof gemaakte gevolgtrekking is ge
trokken uit het doel waarop de inrichting -
zijnde, blijkens 's Hofs vierde rechtsoverwe
ging, een inrichting voor het tegen een op
pervlak aanbrengen van een isoleerende laag, 
gevormd door een vezelachtige vaste stof en 
een vloeibaar bindmiddel, - is gericht, maar 
wel is aan te nemen, dat het Hof heeft on
derzocht of de geoctrooieerde inrichting lei
den kan of leidt tot het beoogde doel en daar
aan de vraag naar uitkomst op het gebied 
van de nijverheid heeft getoetst; 

wat het sub c. en d. aangevoerde betreft: 

mijns inziens kan een inrichting als de onder
havige we! mede worden aangeduid, onder
scheiden en gekenmerkt door een daarin op
tredende werking, in casu de vermenging der 
beide materialen binnen de straalinrichting; 

wat het sub e. aangevoerde betreft: mijns 
inziens kan niet worden gezegd, dat het Hof 
den eisch heeft gesteld, dat het geoctrooieer
de als beter moet worden beschouwd dan het 
reeds bekende of dat het gestelde doel door 
de inrichting beter wordt bereikt, en kan ten 
aanzien van een inrichting, waarmede het be
oogde doe! in het geheel niet wordt bereikt, 
zeker we! worden aangenomen dat zij geen 
uitkomst op het gebied van de nijverheid op
levert, terwijl de door het Hof vastgestelde 
oorzaak, n.l. dat bij de vermenging van de 
materialen binnen de straalinrichting deze 
verstopt raakt, van zoodanigen aard is te ach
ten dat het Hof een onderzoek, als aan het 
slot van het middel bedoeld, heeft mogen na
laten. 

Mitsdien van oordeel dat het middel niet 
tot cassatie kan leiden, concludeer ik tot ver
werping van het beroep en veroordeeling van 
eischeres in de kosten der cassatieprocedure. 

(N. J.) 

9 Februari z942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. art. 261; Tarwebloem
distributiebeschikking 1940 I art. 5; 
Brooddistributiebeschikking 1940 II art. 
8.) 

Volgens art. 5 Tarwebloemdistribu
tiebeschikking 1940 I is het koopen van 
tarwebloem onder afgifte van een toe
wijzing als bedoeld in art. 3 onder b 
dier beschikking uitsluitend toegestaan 
aan dengene, aan wien de toewijzing is 
uitgereikt; eveneens is het koopen van 
tarwebloem onder afgifte van een toe
wijzing als bedoeld in art. 7 lid 1 onder a 
van deBrooddistributiebeschikking 1940 
II volgens art. 8 lid 1 dier beschikking 
uitsluitend toegestaan aan dengene wien 
de toewijzing is uitgereikt; doch beide 
beschikkingen houden zoodanige beper
king niet in t. a. v. de door de Meelcen
trale uitgereikte toewijzingen, waarom
trent gelden de nadere aanwijzingen van 
den Secr.- Generaal. 

Uit het vorenstaande volgt, dat de 
telastlegging, sprekende van ,,toewij
zingen" zonder nadere aanduiding, niet 
duidelijk opgeeft, waarvoor req. ter ver
antwoording werd geroepen, derhalve 
niet behelst een behoorlijke opgave van 
het te laste gelegde feit als bij art. 261 
Sv. op straffe van nietigheid vereischt. 
(Anders: Adv.-Gen. Rombach, die con
cludeerde tot ontslag van rechtsvervol
ging). 

Op het beroep van L. A. v. H., bakker, wo
nende te Rijswijk (Z.H.), req. van cassatie 
tegen een mondeling vonnis van den Econ. 
R echter bij de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage van 31 Oct. 1941, waarbij req. ter zake 
van : ,,opzettelijk handelen in strijd met een 
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voorschrift gesteld bij of krachtens de Dis
tributiewet 1939", met aanhaling van de artt. 
23 en 91 Sr., 1 en 3 van het Econ. Sanctie
besluit 1941, en s van de Tarwebloemdistri
butiebeschikking 1940 I, is veroordeeld tot 
een geldboete van tweehonderd gulden en 
een vervangende hechtenis van vier maan
den. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Econ. Rechter te 's-Gravenhage heeft 
bij vonnis van 31 Oct. 1941 ten laste van 
dezen req. overeenkomstig de telastelegging 
bewezen verklaard, dat hij op of omstreeks 
25 Aug. 1941 te Voorburg opzettelijk in strijd 
met het betrekkelijke, krachtens de Distri
butiewet 1939 vastgestelde verbod een acht
tal balen tarwebloem heeft gekocht onder 
afgifte van toewijzingen, welke niet aan hem, 
verdachte, waren uitgereikt en heeft hem 
deswege, na dit feit te hebben gequalificeerd 
,,Opzettelijk handelen in strijd met een voor
schrift gesteld bij of krachtens de Distributie
wet 1939" met toepassing onder meer van 
art. 5 der Tarwebloemdistributiebeschikking 
1940 I en art. 1 en 3 van het Econ. Sanctie
besluit 1941 veroordeeld in een geldboete van 
f 200, subs. 4 maanden hechtenis met ver
beurdverklaring van een baal tarwebloem. 

Middelen zijn niet voorgesteld. Ik ben van 
meening, dat het vonnis niet in stand kan 
blijven. 

De verbodsbepaling van art. s van voor
noemde beschikking luidt: Het koopen van 
tarwebloem enz. onder afgifte van een toe
wijzing als bedoeld in art. 3 onder b ( der 
beschikking) is uitsluitend toegestaan aan 
dengene aan wien de toewijzing is uitgereikt, 
nadat hij in het daartoe bestemde vak van 
het toewijzingsformulier zijn naam en vol
ledig adres heeft ingevuld. 

In telastelegging noch bewezenverklaring 
wordt, zooals boven gebleken is, gesproken 
van toewijzing als bedoeld in art. 3 onder b. 
Er zijn ook andere toewijzingen zooals blijkt 
uit art. 3 onder c der beschikking. Hieruit 
volgt reeds, dat requirant's handeling niet 
onder het verbod valt. Bovendien is m. i. de 
verbodsbepaling door den steller der dag
vaarding en den Rechter onjuist gelezen. Zij 
verbiedt niet den koop van tarwebloem aan 
dengene aan wien een toewijzing als bedoeld 
in art. 3 onder b niet is uitgereikt, maar zij 
verbiedt aan dengene aan wien zoodanige 
toewijzing wel is uitgereikt tarwebloem te 
koopen, voordat hij het toewijzingsformulier 
heeft ingevuld. 

Mijn meening is dan ook niet alleen, dat 
in de telastelegging een noodzakelijk element 
ontbreekt, maar ook dat de vervolging op 
onjuiste wijze is ingesteld. Req. heeft zich 
schuldig gemaakt aan een geheel ender straf
baar feit dan hem is telastegelegd, n.l. aan 
het koopen van distributiebescheiden. (art. 
7 (later 8) der Distributieregelingsbeschik
king 1941). 

Ik concludeer tot vemietiging van het von
nis behoudens voorzooveel de bewezenver
klaring betreft en dat Uw Raad ten princi-

pale rechtdoende zal beslissen dat het bewe
zene niet strafbaar is en dat hij den requirant 
te dier zake zal ontslaan van alle rechtsver
volging. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
0. dat middelen van cassatie van de zijde 

van req. niet zijn voorgesteld; 
0 . ambtshalve: 
dat bij inleidende dagvaarding aan requi

rant is te laste gelegd: dat hij enz. (zie con
clusie); 

dat omtrent het koopen van tarwebloem 
voorschriften zijn gegeven: 1 °. bij de Tarwe
bloemdistributiebeschikking 1940 I en 2 °. bij 
de Brooddistributiebeschikking 1940 II; 

dat volgens art. 3 van eerstgenoemde be
schikking het koopen van tarwebloem, be
houdens het bepaalde bij eenig antler wet
telijk voorschrift, uitsluitend is · toegestaan 
onder afgifte, - voorzooveel hier van be
lang -, van: b. een tot een bepaalden dag 
geldig te verklaren toewijzing, welke door of 
namens den Secr.-Generaal van het Depar
tement van Landbouw en Visscherij kan wor
den verstrekt; c. een tot een bepaalden dag 
geldig te verklaren toewijzing, welke de Ne
derlandsche Meelcentrale te 's-Gravenhage 
met inachtneming van door genoemden Se
cretaris-Generaal te geven aanwijzingen kan 
verstrekken; 

dat volgens art. 7 lid 1 van de sub 2 ° ge
noemde beschikking het koopen van tanve
bloem, onverminderd het bepaalde bij eenig 
antler wettelijk voorschrift, uitsluitend is toe
gestaan onder afgifte, - voor zooveel hier 
van belang - van: a. tot een bepaalden dag 
geldig te verklaren toewijzingen volgens 
vastgesteld model, welke de distributiedien
sten, overeenkomstig aanwijzingen van den 
Secr.-Generaal van genoemd Departement 
dan we! van een ter zake gemachtigde amb
tenaar, kunnen uitreiken tegen inlevering 
van bonnen als bedoeld in art. 3 dier beschik
king; b. toewijzingen volgens vastgesteld mo
del, welke genoemde Meelcentrale met in
achtneming van door den Secr.-Generaal te 
geven aanwijzingen kan uitreiken; 

dat volgens art. 5 van de sub 1 ° genoemde 
beschikking het koopen van tarwebloem on
der afgifte van een toewijzing als bedoeld in 
art. 3 onder b dier beschikking uitsluitend is 
toegestaan aan dengene, aan wien de toewij
zing is uitgereikt, en het koopen van tarwe
bloem onder afgifte van een toewijzing als 
bedoeld in art. 7 lid 1 onder a van de sub .a 0 

genoemde beschikking volgens art. 8 lid r 
dier beschikking eveneens uitsluitend aan 
dengene, aan wien de toewijzing is uitge
reikt, is toegestaan, doch beide beschikkin
gen zoodanige beperking niet inhouden ten 
aanzien van de door de Meelcentrale uitge
reikte toewijzingen, waaromtrent gelden de 
nadere aanwijzingen van den Secr.-Generaal; 

dat uit het vorenstaande volgt, dat de te
lastelegging, sprekende van ,,toewijzingen" 
zonder nadere aanduiding, niet duidelijk op
geeft waarvoor req. ter verantwoording werd 
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geroepen, derhalve niet behelst een behoor
lijke opgave van het te laste gelegde feit als 
bij art. 261 Sv. op straffe van nietigheid ver
eischt; 

Vemietigt het bestreden vonnis; 
En rechtdoende volgens art. 105 der Wet 

R. 0. : 
Verklaart de inleidende dagvaarding nietig. 

(N. J.) 

z8 Februari z942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 275.) 

Hier is aanwezig een gebruik van het 
trottoir overeenkomstig zijn bestem
ming; onjuist is de stelling dat een trot
toir, als waarvan bier sprake is , alleen 
dient om het publiek gelegenheid te 
geven zich te voet daarover voort te 
bewegen. Terecht dus heeft de R. v . B. 
in het uitbreiden van een aan de straat 
gelegen caferuimte met een van stoelen, 
tafels en andere meubelstukken voor
ziene zitgelegenheid in de open lucht op 
het door de gemeente aangelegde en on
derhouden trottoir een gebruik van dat 
trottoir gezien als bedoeld in lid 1 van 
art. 275 Gem.wet. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

B te Arnhem tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastin
gen te Amhem van 8 Oct. 1941, betreffende 
van hem geheven belasting wegens het tijde
lijk innemen van openbaren grond in die ge
meente; 

Gezien de stukken; 
0. dat in de Verordening tot heffing van 

een belasting wegens het tijdelijk innemen 
of afsluiten van openbaren grond in de ge
meente Amhem is bepaald: 

in art. 1 : Er wordt belasting geheven we
gens het innemen of afsluiten van openbaren 
grond; 

in art. 2: Onder het innemen van openba
ren grond wordt verstaan het bezetten, be
leggen, afschutten, overdekken of op eenige 
andere wijze, niet in het tweede lid van dit 
artikel genoemd, aan het verkeer of aan den 
openbaren dienst onttrekken van een ge
deelte van dien grond. 

Onder het afsluiten van openbaren grond 
wordt verstaan het plaatsen van een of meer 
afsluitingen op den openbaren weg, waardoor 
op een gedeelte daarvan het verkeer voor rij
of voertuigen wordt gestremd. 

Onder openbaren grond wordt verstaan de 
grond, in beheer en onderhoud bij de ge
meente. 

in art. 3: Deze belasting bedraagt_: I. we
gens het innemen van openbaren grond: 
a .... enz.; 

j . terzake van het plaatsen van stoelen en 
tafels voor localiteiten of terreinen, waar aan 
het publiek gelegenheid wordt verschaft om 
tegen betaling eet- of drinkwaren te nutti
gen; 

indien wordt ingenomen een oppervlakte 
van : 

1 tot en met 50 vierkanten Meter voor den 
tijd van een maand f 30, voor elken vierkan
ten Meter meer f 2 ; 

0. dat B . en W. der gemeente Amhem, 
gelet op de bepalingen van voormelde Ver
ordening, aan belanghebbende, exploitant 
van het Parkhotel aan het Nieuwe Plein No. 
46 te Amhem, vergunning hebben verleend 
tot het innemen van het voor den openbaren 
dienst bestemde trottoir v66r zijn genoemd 
perceel t en behoeve van het plaatsen van 
stoelen, tafels en tochtschermen gedurende 
het tijdvak van 18 Juni tot en met 17 Sept. 
1940, tegen betaling van een heffing van 
f 90; . 

0. dat belanghebbende van de beslissing 
van den Raad der gem. Amhem, waarbij op 
het door hem tegen deze heffing ingediende 
bezwaarschrift afwijzend is beschikt, in be
roep is gekomen, als grief aanvoerende, dat 
voormelde Verordening betreft een plaatse
lijke belasting als bedoeld in art. 275 lid 3 
der Gemeentewet; dat de grond v66r het 
perceel . . . , waarvoor de bedoelde vergun
ning is verleend, zijn eigendom is en dus niet 
is ,.gemeentegrond", als bedoeld in laatst
gemelde wetsbepaling ; dat derhalve de be
lasting ten onrechte is geheven; 

0. dat de R. v. B. dienaangaande heeft 
overwogen, dat de Verordening blijkens het 
in art. 2 daarvan bepaalde betreft een plaat
selijke belasting als bedoeld in het eerste lid 
van art. 275 der Gemeentewet, daar de be
lasting wordt geheven voor het gebruik of 
genot van voor den openbaren dienst be
stemde gemeentewerken, bezittingen of in
richtingen; dat het plaatsen van stoelen, ta
fels en tochtschermen op een voor het open
baar verkeer door de gemeente aangelegd en 
onderhouden trottoir is een rechtstreeksch 
gebruik van een voor den openbaren dienst 
bestemd gemeentewerk, hetwelk terecht 
krachtens art. 275 lid 1 der Gemeentewet in 
art. 3, I onder j belastbaar is gesteld; dat 
dus te dezen terecht belasting is geheven en 
het feit, dat de grond, waarop het trottoir is 
aangebracht, belanghebbende's eigendom is, 
daaraan niet afdoet; 

waama de R. v. B. de beslissing van den 
Gemeenteraad heeft bevestigd; 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt: 
S. of v. t. van art. 275 der Gemeentewet, en 
ter toelichting aanvoert: dat hij door ·stoelen, 
tafels en tochtschermen op het trottoir neder 
te zetten en aldus aan de bezoekers van zijn 
cafe gelegenheid te geven om, gezeten op de 
daar geplaatste stoelen en beschut tegen den 
wind, aan de tafels hun consumpties te nut
tigen, als het ware een verlengstuk van zijn 
cafe-ruimte heeft geschapen; dat dit niet is 
een gebruik van het gemeentewerk overeen
komstig zijn bestemming, als bedoeld in het 
eerste lid van art. 275; dat toch de bestem
ming van een trottoir niet is om er zitjes op 
te plaatsen voor het gebruiken van spijs en 
drank, doch om aan voetgangers gelegenheid 
te geven zich daarover voort te bewegen zon
der zich aan de gevaren van het rijverkeer 
bloot te stellen; dat daarom de R . v. B. ten 
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onrechte het eerste lid van art. 275 van toe
passing heeft geacht; 

O. dat het middel niet gegrond is, daar een 
trottoir, als waarvan hier sprake is, geenszins 
een zoo beperkte bestemming heeft als door 
belanghebbende wordt voorgestaan; 

dat immers een zoodanig gedeelte van de 
openbare straat niet alleen dient om het pu
bliek gelegenheid te geven zich te voet daar
over voort te bewegen, doch eveneens kan 
warden, en, voor zoover andere, meer ge
wichtige belangen zich niet daartegen ver
zetten, oak menigmaal met goedvinden der 
overheid wordt gebezigd voor andere doel
einden, zooals het uitstallen van koopwaar, 
het opslaan van aangevoerde of te vervoeren 
goederen, en oak het uitbreiden van een aan 
de straat gelegen caferuimte met een van 
stoelen, tafels en andere meubelstukken voor
ziene zitgelegenheid in de open lucht; 

dat dan oak degene, die, als belangheb
bende, op laatstvermelde wijze van een door 
de gemeente aangelegd en onderhouden trot
toir gebruik maakt, dit gebruikt overeenkom
stig zijn bestemming en de R. v. B . terecht 
in een zoodanig gebruik een gebruik als be
doeld in art. 275 lid I der Gemeentewet heeft 
gezien; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

18 Februari 1942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Onteig.wet art. 40.) 

T en onrechte heeft de Rechtb. de 
overdrachtskosten niet in rekening ge
bracht. Of de onteigende door vergoe
ding van de verkoopwaarde volledig is 
schadeloos gesteld, is eene andere zaak. 

Anders Proc.-Gen. Berger, met be
toog, dat in dit geval, nu de onteigende 
zelve als exploitante van den grand is 
gedacht, er geen aanleiding bestond de 
ter vaststelling van de werkelijke waar
de van den grand opgemaakte exp/oita
tierekening rnet de overdrachtskosten te 
belasten. 

De Burgemeester van de gemeente Am
sterdam te Amsterdam, te dezen krachtens 
art. I9 der Onteig.wet optredende voor de 
gemeente Amsterdam, waarvan de zetel is 
gevestigd aldaar, eischer tot cassatie van een 
vonnis der Arr.-Rechtb. te Amsterdam van 
27 November r94I tusschen partijen gewe
zen, adv. Mr. F. M. Westerouen van Mee
teren, 

tegen: 
I. de N. V. W. Blankevoort Czn's Aanne
mings-Mij, gevestigd en kantoor houdende 
te Haarlem, en 2. de N. V. M. J. van Hat
tum's Havenwerken, gevestigd en kantoor 
houdende te Beverwijk, verweersters in cas
satie, adv. Mr. C. R. C. Wijckerheld Bisdom. 

De Hoage Raad, enz.; 
0 . dat bij het bestreden vonnis ten name 

van de gemeente Amsterdam ten behoeve 
van verbetering van spoorweg- en verkeers
toestanden de onteigening is uitgesproken 

van de perceelen, gelegen in die gemeente, 
kadastraal bekend als gemeente Watergraafs
meer Sectie A. nos. 3409, 33I5, 3410, 3412, 
359, 362, 683, 380, 3314 en 3414 en Sectie C 
no. 258, toebehoorende aan de verweersters; 

dat ter zake als schadeloosstelling is toe
gekend wegens vermogensschade f 23700I.20, 
wegens bedrijfsschade f 8753.46 en wegens 
vergoeding uit te betalen aan een huurster 
f 52 te zamen f 245806.66 met rente, als na
der omschreven; 

0. dat de Rechtb. met betrekking tot de 
berekening der vermogensschade heeft voor
opgesteld: dat de te onteigenen perceelen 
groat zijn 12.75.55 H.A. en gedeeltelijk be
staan uit weiland en gedeeltelijk uit opge
hoogd terrein, tuinen en boomgaard, op 
welke gronden zich bevinden een boerderij 
en verdere opstallen; dat die gronden zijn te 
beschouwen als ruwe grand, welke met het 
oog op zijne ligging door deskundigen terecht 
wordt aangemerkt als toekomstig bouwter
rein; 

dat zi_j zich vereenigt met de oak door par
tijen aanvaarde zienswijze der deskundigen, 
dat de werkelijke tegenwoordige waarde van 
den grand met de meeste zekerheid is te be
naderen door het opmaken van een z.g. bouw
exploitatierekening, waarbij wordt uitgegaan 
van den prijs, welke voor het gereed bouw
terrein zal zijn te bedingen, en waarvan ver
volgens warden afgetrokken de kosten, welke 
noodig zijn om den te onteigenen grand vol
gens de in de gemeente Amsterdam geldende 
regelen voor bebouwing naar de plaatselijke 
voorschriften gereed te maken; dat zij even
eens volgt de oak door partijen aanvaarde 
methode der deskundigen om de verkoop
waarde van het te onteigenen goed per 1 

Januari 1939 te bepalen en daaruit naar in
tuitief inzicht af te leiden de verkoopwaarde, 
welke het goed ten tijde der onteigening 
heeft ; 

dat vervolgens de Rechtbank aan de hand 
van de in het vonnis opgenomen bouwexploi
tatierekening tot het inzicht is gekomen, dat 
de waarde van den ruwen grand per 1 Jan. 
1939 bedroeg f I.84 per M 2, en voorts aan
nemelijk heeft geacht, dat de huidige waarde 
van den grand daaraan is gelijk te stellen; 

dat mitsdien de waarde van den te ont
eigenen grand is vastgesteld op f 234701.20 
en, onder toevoeging van f 2300 voor de 
waarde der opstallen, de in het geheel te ver
goeden vermogensschade op f 237oor .20 bo
venvermeld; 

dat daarbij de Rechtbank heeft verworpen 
de stelling van de onteigenende partij, dat, 
aangezien een kooper van den grand niet de 
volle 100 % van de waarde, waarvoor hij be
taalt, ontvangt doch de waarde onder aftrek 
der overdrachtskosten, op den verkoopprijs 
van den grand de overdrachtskosten in min
dering moeten warden gebracht, zulks wijl 
.,de Rechtbank met deskundigen van oor
deel is, dat aftrek voor overdrachtskosten 
niet behoeft plaats te hebben, omdat bij het 
aannemen van het begrip .,verkoopwaarde" 
niet alleen wordt gebruik gemaakt van de 
fictie, dat het goed aan de markt is, doch 
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ook, dat de eigenaar prijs stelt op zijn eigen
dom en dus medebiedt, waarbij hij, daar hij 
zelf geen overdrachtskosten behoeft te be
talen, een bedrag zal bieden, gebaseerd op de 
werkelijke waarde zonder met overdrachts
kosten rekening te houden;" 

0. dat tegen laatstvermelde beslissing der 
Rechtbank wordt opgekomen met een middel 
van cassatie, luidende: 

S. en v. t. van de artt. 158 Grondwet, 48 
Rv., 1, 2, 18, 37, 40, 41, 77, 78, 79, 88, 91, 92, 
92a 0nteig.wet, 

doordat de Rechtbank, na op de in het 
vonnis vermelde gronden de huidige waarde 
van den te onteigenen grond te hebben vast
gesteld op f 234,701.20, zulks aan de hand 
eener opgestelde z.g. bouwexploitatiereke
ning, waarbij wordt uitgegaan van den prijs, 
welke - naar den toestand van 1 Januari 
1939 - voor het gereed bouwterrein zou zijn 
te bedingen, vervolgens de stelling van 
eischer in cassatie dat van den aldus gevon
den verkoopprijs de overdrachtskosten in 
mindering dienen te worden gebracht, om
dat een kooper niet de voile 100 % van de 
waarde, waarvoor hij betaalt, ontvangt, <loch 
de waarde onder aftrek der overdrachtskos
ten, heeft verworpen, met verdere beslissing 
als in het aangevallen vonnis vermeld, 

zulks uit overweging dat de Rechtbank 
met deskundigen van oordeel is dat aftrek 
voor overdrachtskosten niet behoeft plaats 
te hebben, omdat bij het aannemen van het 
begrip ,,verkoopwaarde" niet alleen wordt 
gebruik gemaakt van de fictie dat het goed 
aan de markt is, <loch ook, dat de eigenaar 
prijsstelt op zijn eigendom en dus medebiedt, 
waarbij hij, daar hij zelf geen overdrachts
kosten behoeft te betalen, een bedrag zal 
bieden, gebaseerd op de werkelijke waarde 
zonder met overdrachtskosten rekening te 
houden, 

ten onrechte, vermits: 
de evenbedoelde overdrachtskosten een 

post vormen ten laste van de ,,bouwexploi
tatierekening" waarop de Rechtbank haar 
vaststelling van de waarde van den grond 
doet steunen, althans een gegadigde, aange
nomen dat het te onteigenen aan de markt 
is, met dezen post rekening dient te houden 
bij de bepaling van den door hem voor het 
goed te besteden prijs, welke laatste dienten
gevolge wordt gedrukt en het tegendeel niet 
had mogen zijn beslist op grond van een ge
fingeerd medebieden van den eigenaar, die 
zelf geen overdrachtskosten behoeft te beta
len en daarom een bedrag zal bieden, geba
seerd op de werkelijke waarde zonder met 
overdrachtskosten rekening te houden, welke 
redeneering immers voorbij ziet dat zooda
nige fictie moet leiden tot een waardeering 
van het te onteigenen goed boven de werke
lijke waarde, bestaande in den prijs, dien een 
normale kooper geacht kan worden bij vrij
willige te koop aanbieding voor het goed te 
willen besteden en in het bijzonder ongeoor
loofd is bij waardeering van het te onteigenen 
goed volgens het door de Rechtbank toege
paste systeem, waarbij wordt uitgegaan van 
een denkbeeldigen kring van gegadigde 
bouwondememers, die over de voor zooda-

nige exploitatie noodige ervaring en finan
cieele capaciteiten beschikken en bereid zijn 
het daaraan verbonden risico te aanvaarden 
en niet - althans niet zonder nader onder
zoek met betrekking tot de omstandigheden 
van verweerders - mocht worden aangeno
men, dat deze laatsten zelf tot <lien denkbeel
digen kring zouden kunnen worden gerekend 
en diensvolgens in staat en genegen waren 
het hypothetische voordeel gelegen in de om
standigheid dat verweerders als eigenaren bij 
het door hen nit te brengen bod niet met 
overdrachtskosten rekening behoefden te 
houden, inderdaad te benutten; 

0. dienaangaande, dat de Rechtbank te
recht er van is uitgegaan, dat ter bepaling 
van de in art. 40 0nteig.wet bedoelde werke
lijke waarde van het onteigende de verkoop
waarde van het onteigende moet worden ge
nomen; 

dat echter de Rechtbank ten onrechte aan
neemt, dat bij de bepaling van de verkoop
waarde gebruik moet worden gemaakt van 
de fictie, dat de eigenaar prijs stelt op zijn 
eigendom en dus medebiedt, waarbij hij, daar 
hij zelf geen overdrachtskosten behoeft te be
talen, een bedrag zal bieden, gebaseerd op de 
werkelijke waarde zonder met overdrachts
kosten rekening te houden; 

dat dusdoende onder de verkoopwaarde 
zou worden begrepen niet alleen hetgeen bij 
verkoop voor het goed zou kunnen worden 
verkregen, maar ook het bedrag der over
drachtskosten, hetgeen onaannemelijk is, als 
zijnde met het begrip ,,verkoopwaarde" in 
strijd; 

dat, al zou juist zijn de zienswijze der 
Rechtbank, dat bij de vaststelling van de 
verkoopwaarde het niet is uitgesloten, dat 
met een bieden van den tegenwoordigen 
eigenaar zal moeten worden rekening gehou
den, in ieder geval die persoon dan wordt ge
dacht als gegadigde voor het goed en dus 
wordt geacht geen eigenaar van "het goed te 
zijn, zoodat ook hij, evenals andere gegadig
den, bij zijn bod op de overdrachtskosten zou 
acht slaan; 

dat hiermede de Rechtbank bij de· bepa
ling van de te vergoeden werkelijke waarde 
van het onteigende goed had behooren reke
ning te houden en dit niet doende, artikel 40 
van de 0nteigeningswet verkeerd heeft toe
gepast; 

dat het nu wel mogelijk is, dat een ont
eigende niet volledig wordt schadeloos ge
steld door vergoeding van de verkoopwaarde 
van het onteigende goed en dat hij met name 
ook aanspraak kan maken op vergoeding van 
bedrijfsschade of van kosten van wederbe
legging, doch dat hierover het geschil in cas
satie niet loopt; 

dat mitsdien het middel is gegrond en het 
bestreden vonnis niet in stand kan blijven; 

dat nog verwijzing van het geding moet 
volgen; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Verwijst het geding naar de Arr.-Rechtb. 

te Amsterdam ten einde met inachtneming 
van 's Hoogen Raads arrest de zaak verder 
te behandelen en te beslissen. ( Salaris f 12 5, 
Red.). 
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Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
De in het middel genoemde overweging 

van het bestreden vonnis heeft blijkbaar al
leen op het oog de verkoopwaarde, welke, als 
in het onderhavige geval, wordt gevonden 
langs den weg eener bouwexploitatierekening, 
waarbij de Rechtbank kennelijk oordeelt, dat 
verweersters bereid en in staat zouden zijn 
geweest om zelf de exploitatie van hare te 
onteigenen gronden als bouwterrein ter hand 
te nemen. Nu van betwisting dezer omstan
digheid aan zijde van de eischende Gemeente 
niet is gebleken, behoefde de Rechtbank dit 
oordeel niet nader te motiveeren. Bij den op
zet der exploitatie-rekening kon dus in den 
gedachtengang der Rechtbank worden uitge
gaan van de veronderstelling, dat verweer
sters als eigenaressen van den ruwen grond 
dezen zelf als toekomstig bouwterrein zouden 
exploiteeren en gereed maken, zoodat voor 
aankoop van dien grond door denkbeeldige 
gegadigden in dezen geen plaats was. Er be
stond dus in dien gedachtengang ook geene 
aanleiding om, ter vaststelling van de wer
kelijke waarde van den grond in zijnen tegen
woordigen toestand, de daartoe opgezette ex
ploitatie-rekening te belasten voor kosten 
van overdracht. Het wil mij dan ook voor
komen, dat de, in het onderhavige geval op 
voorschreven wijze berekende, waarde van 
den ruwen grond niet te boven gaat de wer
kelijke waarde van hetgeen der verweersters 
door de onteigening zal worden ontnomen. 
Ook al zoude toch, overeenkomstig het bij 
het middel gestelde, moeten worden aange
nomen, dat de werkelijke waarde van het te 
onteigenen goed onder alle omstandigheden 
slechts bestaat in den prijs, <lien een normale 
kooper geacht kan worden bij vrijwillige te 
koop aanbieding voor het goed te willen be
steden, dan zoude niettemin onderwerpelijk 
aan de verweersters, teneinde haar te her
plaatsen in denzelfden financieelen toestand 
als voor de onteigening, daarenboven behoo-

• ren te worden vergoed de schade, welke zij 
lijden, doordien de onteigening haar de gele
genheid ontneemt om, onder besparing van 
overdrachtskosten, hare gronden zelf te ex
ploiteeren, welke schade wordt uitgedrukt 
door het in geld gewaardeerde bedrag van die 
kosten. 

Het middel derhalve ongegrond achtende, 
concludeer ik tot verwerping van het beroep, 
met veroordeeling van eischeresse tot cassa
tie in de daarop gevallen kosten. 

(N. J.) 

23 Februari z942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Voedselvoorzieningsbesluit 
art. 17; Slachtverbod 1940 Varkens II 
art. 1.) 

Het Slachtverbod 1940 Varkens II , 
geldende ten tijde van het plegen van 
het bewezen verklaarde feit berust niet 
op de Landbouwcrisiswet 1933, maar, 
behalve op een besluit van den Seer.
Gen. van het Dep. van Landbouw en 

Visscherij van 6 Sept. 1940, enkel op 
het Voedselvoorzieningsbesluit. 

Volgens art. 17 van dat besluit vindt 
art. 31 6de lid Landbouwcrisiswet 1933, 
betreffende de verbeurdverklaring van 
voorwerpen, waarmede of t en aanzien 
waarvan het strafbaar feit is gepleegd, 
ten aanzien van genoemd besluit over
eenkomstige toepassing. Tot de artikelen 
waarop de straf berust behoort dus ook 
art. 31 6de lid Landbouwcrisiswet 1933. 

Op het beroep van J. H. J. van D., tuin
man, wonende te Bussum, reg. van cassatie 
tegen een arrest van het Gerechtshof te Am
sterdam van I Nov. 1941, waarbij - met 
vemietiging van een mondeling vonnis van 
den Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Amsterdam, op 18 Juni 1941 in deze zaak 
gewezen, - reg. ter zake van: .,opzettelijk 
handelen in strijd met een krachtens het 
Voedselvoorzieningsbesluit gesteld verbod, 
meermalen gepleegd" met aanhaling van de 
artt. 15 lid 2 en 3, 17 Voedselvoorzienings
besluit, 1 Slachtverbod 1940 Varkens II , 57 
en 91 Sr., is veroordeeld tot eene gevangenis
straf voor den tijd van vijf maanden, met 
verbeurdverklaring van het in beslag geno
men vleesch en schietmasker. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

reg. voorgesteld bij schriftuur, luidende : 
.,S., althans v. t. van de artt. Landbouw

crisiswet 1933, 1, 9, 31, Voedselvoorzienings
besluit 1, 4, 7 en 15, Slachtveeregeling I en 
2, Slachtverbod 1940 Varkens II, 1, 2 en 3, 
Sv. 261, 311, 348, 350, 351, 415, 431 en Sr. 57 
en 91, en wel om de navolgende redenen: 

omdat .,het Slachtverbod 1940 Varkens 
11" in strijd waarmede verdachte op den ver
melden datum en plaats opzettelijk vijf, al
thans een of meer varkens zou hebben doen 
slachten, niet is een krachtens het voedsel
voorzieningsbesluit gesteld verbod, maar een 
verbod krachtens deLandbouwcrisiswet 1933; 

dat toch volgens art. 9 sub I en sub 1b van 
de Landbouwcrisiswet 1933 voor een telkens 
te bepalen tijdvak kan worden bepaald, dat 
onder andere het bewerken, doen bewerken, 
verwerken, doen verwerken ( waaronder mede 
begrepen zijn het oogsten of slachten of doen 
oogsten of slachten) van crisisproducten is 
beperkt, verboden of niet dan onder te stel
len voorwaarden is toegestaan; 

dat op grond van dit art. 9 van de Land
bouwcrisiswet 1933 bij besluit van den Secr.
G eneraal, waamemend Hoofd van het De
partement van Landbouw en Visscherij van 
6 September 1940/142 V. B. stuk 26 de slacht
veeregelirig is ingesteld, krachtens welke 
slachtveeregeling, art. 1, onder andere ten 
aanzien van het slachten van varkens be
perkende regelen in den zin van art. 9 van 
de Landbouwcrisiswet 1933 worden gesteld; 

dat daama, 14 Sept. 1940 door den voor
noemden Secr.-Generaal het Slachtverbod 
1940 Varkens II is ingesteld, krachtens welk 
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slachtverbod art. 1, het slachten en doen 
slachten van varkens is verboden;" 

0 . dat bij het bestreden arrest - met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld - is 
bewezen verklaard het primair telaste ge
legde, luidende: dat req. te Bussum op of 
omstreeks 28 April 1941 opzettelijk in strijd 
met het krachtens het Voedselvoorzienings
besluit gestelde verbod van art. 1 van het 
Slachtverbod 1940 Varkens II, vijf varkens 
heeft geslacht; 

Wat het middel betreft, , 
0. dat dit berust op de stelling, dat het 

Slachtverbo~ 1940 Varkens II niet is een 
verbod krachtens het Voedselvoorzienings
besluit, maar een verbod krachtens de Land
bouwcrisiswet 1933; 

0 . hieromtrent, 
dat op 3 Juli 1940 is vastgesteld op grand 

van art. 9 Landbouwcrisiswet 1933 S. 261 het 
Slachtverbod 1940 Varkens V. BI. 1940/no. 
53, volgens art. 4 eindigende 1 Jan. 1941, 
welk Slachtverbod met ingang van 14 Sept. 
1940 buiten werking gesteld is bij art. 3 2de 
lid van de Slachtveeregelinf van 6 Sept. 1940 
V. B. 1940/no. 142, terwijJ· op 14 Sept. 1940 
is uitgevaardigd het Slachtverbod 1940 Var
kens II, volgens art. 3 1ste lid eindigende 
met ingang van 1 Jan. 1942; 

dat na de invoering van het Voedselvoor
zieningsbesluit V. BI. 1941/no. 12 op 13 Jan. 
1941, - dus na beeindiging van het reeds 
buiten werking gestelde Slachtverbod 1940 
Varkens -, bij beschikking van den Secr.
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij van 14 Jan. 1941 Stet. 
1941 no. 10, is bepaald, dat, gelet op het 
Voedselvoorzieningsbesluit, de aanhef van 
het Slachtverbod 1940 Varkens, - waar
mede slechts bedoeld kan zijn het toen nog 
alleen bestaande Slachtverbod 1940 Varkens 
II - , wordt aangevuld in dier voege, dat die 
aanhef luidt : 

,,Gelet op art. 1 van zijn besluit van 6 Sept. 
1940/142 Verordeningenblad Stuk 26 (Rijks
bureau Voedselvoorziening in Oorlogstijd, no. 
5952, afdeeling Algemeene Zaken, alsmede 
het Voedselvoorzieningsbesluit"; 

dat uit dit geheele verloop van zaken volgt, 
dat het Slachtverbod 1940 Varkens II, gel
dende ten tijde van het plegen van het be
wezen verklaarde feit, niet berust op de 
Landbouwcrisiswet 1933, maar, behalve op 
art. 1 van voormeld Besluit van 6 Sept. 1940, 
enkel op het Voedselvoorzieningsbesluit, zoo
dat de stelling, waarop het middel berust, 
ongegrond is, en het middel dus geen doe! 
kan treffen; 

0. echter ambtshalve, 
dat bij art. 17 Voedselvoorzieningsbesluit 

art. 31 6de lid Landbouwcrisiswet 1933, be
treffende de verbeurdverklaring van voor
werpen, waarmede of ten aanzien waarvan 
het strafbare feit is gepleegd, ten aanzien van 
genoemd besluit overeenkomstige toepassing 
vindt; 

dat in het bestreden arrest, hoewel daarbij, 
als voormeld, verbeurdverklaring is uitge
sproken, laatstgenoemd artikel niet is aange
haald; 

dat ten deze kan warden volstaan met de 
toepassing van art. 442 Sv.; 

Vemietigt het bestreden arrest, voorzoo
verre daarbij niet is aangehaald art. 31 6de 
lid Landbouwcrisiswet 1933, 

en Rechtdoende krachtens voorzegd art. 
442 en 105 der Wet R. 0.: 

Verstaat dat tot de in het bestreden arrest 
aangehaalde artikelen, waarop de straf be
rust, mede behoort art. 31 6de lid Landbouw
crisiswet 1933; 

Verwerpt overigens het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach.] 

(N. J.) 

26 Februari 1942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Wet invordering 's Rijks dir. 
bel. art. 10.) 

Art. 10 van de wet van 1845 geeft den 
Ontvanger we! de gelegenheid de goe
deren der nalatenschap aan te tasten als 
hadde de aanvaarding niet onder het 
voorrecht van boedelbeschrijving plaats 
gehad, maar niet om de belastingschuld 
op de erfgenamen te verhalen zonder 
met voormelde aanvaarding rekening te 
houden (Anders Adv.-Gen. Holsteyn, 
die echter we! terugvordering wil toela
ten, wanneer mocht blijken, dat de erf
genaam te veel heeft betaald). 

De Hoage Raad, ten principale recht
doende, beperkt de werking van het ten 
deze uitgevaardigde dwangbevel. 

J . E. van Kuyk, wonende te Rotterdam 
eischer tot cassatie van een op 14 Maart 194; 
door de Arr.-Rechtbank te Rotterdam tus
schen partijen gewezen vonnis, adv. Mr. A. 
E. J . Nysingh, gepleit Mr. J. van Zwet; 

tegen: 
den Ontvanger der Dir. Belastingen 3de Kan
toor te Rotterdam, als hoedanig fungeert W. 
M. Weve, wonende te Delft, verweerder in 
cas~atie, adv. Jhr. Mr. J. H . de Brauw, ge
ple1t Mr. C. K . C. Wyckerheld Bisdom. 

De Hoage Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden vonnis , voorzoo

ver thans van belang, blijkt: 
dat aan wijlen de weduwe van Kuyk, ge

boren Schuyf, een aanslag in de belastingen 
naar inkomen en vermogen 1936-1937 is 
opgelegd groat f 289.88, welk bedrag nog on
betaald was gebleven toen zij op. 6 Jan. 1937 
te Rotterdam overleed; dat genoemde we-
duwe als erfgenamen naliet onder meer van 
Kuyk, die evenals een breeder en een zuster, 
die nalatenschap heeft aanvaard onder het 
voorrecht van boedelbeschrijving; dat de 
Ontvanger der Directe Belastingen te Rot
terdam op 27 Juli 1939 op grand van art. 14 
der wet van 22 Mei 1845 S. No. 22 tegen van 
Kuyk, in zijn hoedanigheid van ,,erfgenaam 
van wijlen wed. van Kuyk geb. S. Schuyf 
. . . . . . voor zijn aandeel ten bedrage van 
f 96.63 behalve de vervolgingskosten ad 
f 0.25" een dwangbevel heeft uitgevaardigd. 
hetwelk op 4 Aug. 1939 aan van Kuyk is 
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beteekend, met bevel om binnen twee dagen 
het verschuldigde met de kosten te betalen 
en met aanzegging, dat bij gebreke van be
taling volgens de wet zal worden overgegaan 
tot inbeslagneming en verkoop van de ·roe
rende en onroerende goederen vanvanKuyk; 
dat van Kuyk in verzet is gekomen tegen de 
tenuitvoerlegging van dit dwangbevel met 
dagvaarding van den ontvanger voor de 
Rechtbank te Rotterdam, waarbij van Kuyk 
heeft gevorderd dat hij zal worden verklaard 
goed opposant tegen voormeld dwangbevel 
en dit buiten werking zal worden gesteld, 
kosten rechtens; dat van Kuyk zich hierbij 
heeft beroepen op de beneficiaire aanvaar
ding o.m. als een beletsel een belastingschuld 
van de erflaatster te verhalen op zijn prive 
vermogen; dat de Rechtbank aan van Kuyk 
zijn vordering heeft ontzegd na o.m. te heb
ben overwogen: 

dat partijen verschillen over de vraag of 
een erfgenaam, die onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving heeft aanvaard, voor zijn 
aandeel aansprakelijk is voor de belasting
schulden van den erflater, en, zoo ja, of die 
aansprakelijkheid zich ook uitstrekt tot het 
eigen vermogen van den beneficiairen erfge
naam; 

dat ook de aanvaarding onder het voor
recht van boedelbeschrijving is te beschou
wen als een ware aanvaarding, die de aan
sprakelijkheid voor de schulden der nalaten
schap tengevolge heeft, zij het ook, dat deze 
aansprakelijkheid, wat het bedrag aangaat, 
wordt beperkt tot de goederen, welke de na
latenschap bevat; 

dat echter art. 10 der wet van 22 Mei 1845 
S . no. 22 deze beperking ten aanzien van 
directe belastingschulden buiten werking 
stelt; 

dat toch de strekking van dit artikel is, dat 
ten aanzien van uit directe belastingen voort
spruitende schulden de erfgenaam, onver
schillig op welke wijze hij de hem opgekomen 
nalatenschap heeft aanvaard, geenerlei voor
rechten heeft en geheel gelijk gesteld is aan 
den erfgenaam, die zuiver heeft aanvaard; 

dat derhalve de erfgenaam, die onder voor
recht van boedelbeschrijving heeft aanvaard, 
in zijn eigen goederen kan worden aange
sproken voor de betaling van zijn aandeel in 
schulden van den erflater, voortspruitende 
uit directe belastingen, daargelaten de vraag, 
of deze erfgenaam het recht heeft tot terug
vordering van het betaalde, voor zoover dit 
na de afwikkeling der nalatenschap zal blij
ken de waarde van de goederen, welke deze 
bevat, te boven te gaan; 

0. dat tegen deze uitspraak wordt opge
komen met het navolgende middel van cas
satie: 

S. of v. t. van art. 10 van de wet van 22 
Mei 1845 Stbl. no. 22, sedert herhaaldelijk 
gewijzigd, in verband met de artt. 7, 9 , 12, 
14 en 15 dier wet, 48, 702, 784, 785, 786, 787, 
788, 789, 790, 791, 792 en 793 Rv., 880, 1002, 
1070, 1071, 1072, 1075, 1076, 1078, 1079, 
1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 
1087, 1088, 1090, 1093, 1094, 1095, 1146, 
1147, 1438 en 1439 B. W ., 

doordat de Rechtbank heeft overwogen en 
beslist als hierboven weergegeven, 

ten onrechte, 
daar art. 10 van de aangehaalde wet van 

1845, voor zoover ten deze van belang, 
slechts strekt t er bepaling, dat de verplich
ting tot betaling van belastingschuld van een 
overledene, wiens nalatenschap onder het 
voorrecht van boedelbeschrijving is aan
vaard, uit de goederen der nalatenschap, door 
zoodanige wijze van aanvaarding niet wordt 
geschorst, en dat mitsdien verhaal voor der
gelijke belastingschuld door parate executie 
van de tot de nalatenschap behoorende goe
deren kan worden uitgeoefend, doch geens
zins inhoudt of medebrengt, dat de erfge
naam reeds direct bij aanvaarding onder het 
voorrecht van boedelbeschrijving verplicht is 
uit eigen vermogen de uit directe belastingen 
voortspruitende schulden van de erflater te 
voldoen en dat dergelijke schulden op zijn 
privevermogen kunnen worden verhaald an
ders dan volgens de wet toegelaten voor ge
wone schulden tegenover erfgenamen die een 
nalatenschap onder het voorrecht van boe
delbeschrijving hebben aanvaard; 

0. omtrent dit middel : 
dat de vraag, waarom het hier gaat, is die 

naar de beteekenis van de bepaling in art. 
10 van de wet van 22 Mei 1845 (S. 22) op 
de invordering van 's Rijks directe belas
tingen : ,,dat door de aanvaarding onder het 
voorrecht van boedelbeschrijving de ver
plichting tot betaling niet wordt geschorst;" 

dat, volgens de voorschriften van het 
Burg. Wetboek, de beneficiaire aanvaarding 
eener nalatenschap ten gevolge heeft, dat de 
schuldeischers van den erflater voor hun 
vorderingen (behoudens de bepaling van 
art. 1086 B. W .) alleen een recht van ver
haal hebben op de goederen der nalaten
schap, maar tevens deze schuldeischers be
let, ook al hebben zij een vonnis verkregen 
tegen de gezam enlijke erfgenamen, zelfstan
dig op die goederen hun verhaal te zoeken 
en hen noopt af te wachten de uitkeering 
welke hun toekomt na vereffening van den 
beneficiairen boedel door den erfgenaam ten 
behoeve van alle schuldeischers; 

dat art. 10 der lnvorderingswet - waaruit 
de bedoeling spreekt, elke vertraging in de 
betaling van belastingschuld, tengevolge van 
de handelingen van den belastingschuldige, 
in dit artikel vermeld, te voorkomen - voor 
den 0ntvanger , die een belastingschuld der 
nalatenschap wil invorderen, de verhindering 
van zelfstandige verhaalsuitoefening op den 
beneficiairen boedel opheft; dat daarom de 
ontvanger, die terzake dier schuld een 
dwangbevel tegen de gezamenlijke erfgena
men heeft uitgevaardigd, voor voldoening 
niet behoeft te wachten op de vereffening der 
nalatenschap, doch de goederen der nalaten
schap door parate executie kan aantasten als 
hadde de aanvaarding niet plaats gehad on
der het voorrecht van boedelbeschrijving; 

dat noch uit de bewoordingen, noch uit de 
geschiedenis van het bepaalde in art. 10 der 
Invorderingswet valt af te leiden een nog 
verder gaande beteekenis dezer bepaling, 
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waarbij de fiscus, behalve een snellere mo
gelijkheid van voldoening, bovendien - en 
dit evenzeer in geval van beneficiaire aan
vaarding als in dat van gebruikmaking van 
het recht van beraad - in strijd met de 
beginselen, welke het gemeenrecht op dit 
stuk ten behoeve van de erfgenamen heeft 
aanvaard, een omvangrijker verhaalsobject 
zou krijgen dan de andere nalatenschap
schuldeischers hebben; 

dat derhalve het middel is gegrond en het 
bestreden vonnis moet worden vernietigd; 

0 . dat de Hooge Raad de hoofdzaak kan 
beslissen; 

dat het dwangbevel niet is gericht tot de 
gezamenlijke erfgenamen van de wed. van 
Kuyk, doch alleen tot van Kuyk in zijn hoe
danigheid van erfgenaam en voor zijn aan
deel in de schuld; 

dat het dwangbevel dus niet kan worden 
tenuitvoer gelegd op de goederen der nala
tenschap, terwijl tenuitvoerlegging op het 
overige vermogen van van Kuyk alleen mo
gelijk zal zijn voorzoover de wet dit ten aan
zien van den heneficiairen erfgenaam toe
laat; 

dat van Kuyk derhalve terecht in verzet 
is gekomen en de ontvanger, die in beide in
stanties het door de Rechtbank aanvaarde 
standpunt heeft verdedigd, moet worden 
aangemerkt als de in het ongelijk gestelde 
partij, zoodat hij ook de kosten van de pro
cedure in eersten aanleg zal hebben te dra
gen; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
En rechtdoende ten principale: 
Verklaart van Kuyk goed opposant tegen 

voormeld dwangbevel; 
Verstaat dat dit dwangbevel niet zal kun

nen worden tenuitvoer gelegd dan alleen op 
het prive vermogen van van Kuyk en <lit 
slechts voorzoover de wet dit toelaat tegen
over een erfgenaam, die de nalatenschap 
onder het voorrecht van boedelbeschrijving 
heeft aanvaard ; (Kosten eersten aanleg f 2 ro. 
Salaris in cassatie f 400. Red.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Post alia: 
Art. 10 van de Wet van 22 Mei 1845 (S. 

22) op de invordering van's Rijks directe be
lastingen luidt: ,,De verplichting tot betaling 
wordt niet geschorst door de indiening van 
bezwaarschriften tegen den aanslag of van 
aangiften of verzoekschriften tot het verkrij
gen van ontheffing, noch door verkrijging van 
surseance van betaling, voor zoover volgens 
de Faillissementswet de surseance ten aan
zien van de verplichting tot betaling niet 
werkt, evenmin door het voorbehouden recht 
van beraad, of door de aanvaarding onder 
het voorrecht van boedelbeschrijving". In 
aanmerking nemende de strekking enhetsys
teem, dezer wet, bestaande onder meer in het 
regelen en daarbij bevorderen en verzekeren 
van het door den Ontvanger invorderen van 
's Rijks directe belastingen, o .a. door de in
vordering te doen geschieden bij door hem 
uit te vaardigen dwangbevel met het recht 
van parate execntie (art. 14 der wet), ben ik 

van meening, dat voormelde bepaling van 
art. ro inhoudt, dat de verplichting tot be
taling van 's Rijks directe belastingschuld 
van een aangeslagene, die overleden is, reeds 
door het overlijden is overgegaan op de erf
genamen, dat de erfgenamen dan ook tot be
taling van die belastingschuld verplicht zijn 
en in eigen goederen aangesproken kunnen 
worden, en dat zij zich niet kunnen beroepen 
op- noch de Ontvanger zich heeft te storen 
aan het voorbehouden recht van beraad of 
de aanvaarding onder het voorrecht van boe
delbeschrijving. Ik vereenig mij dus met het 
reeds door den H. R. in zijn arrest van 15 
Febr. 1928 (W. n802, N. J. 1928 biz. 509), 
naar mij voorkomt in het algemeen en niet 
slechts voor het geval van verhaal op de na
latenschap, uitgesproken oordeel, dat ge
noe:md art. 10 ,,aan de aanvaarding onder 
het voorrecht van boedelbeschrijving op de 
verplichting tot betaling van belastingschuld 
alien invloed ontzegt". Bij dezeopvattingvan 
's Hoogen Raads oordeel en mijne voormelde 
opvatting omtrent genoemd art. ro is in het 
oog te houden, dat deze wetsbepaling kenne
lijk ervan uitgaat althans medebrengt dat de 
volgens den aanslag verschuldigde belasting 
moet worden betaald en dat, indien na de 
betaling mocht komen vast te staan dat on
verschuldigd is betaald, het onverschuldigd 
betaalde moet worden teruggegeven, zoo noo
dig kan worden teruggevorderd; dit immers 
geldt ontegenzeglijk voor de in deze wetsbe
paling genoemde gevallen van ,,indieningvan 
bezwaarschriften tegen den aanslag", ,,aan
giften of v erzoekschriften tot het verkrijgen 
van ontheffing" en ,,voorbehouden recht van 
beraad" en geldt dus toch zeker mede voor 
het eveneens in de wets_bepaling genoemde 
geval van ,,aanvaarding onder het voorrecht 
van boedelbeschrijving". Mijns inziens kan 
dan ook ten aanzien van de door mij voorge
stane opvatting omtrent meergenoemd art. 
ro in het geval van aanvaarding onder het 
voorrecht van boedelbeschrijving, met name 
dat de Ontvanger den erfgenaam persoonlijk, 
dus ook in zijn eigen goederen kan vervol
gen, geenszins - zooals bij de mondelinge 
toelichting van het cassatiemiddel is betoogd 
- worden gesproken van ,,flagranten strijd 
met de wet, wetenschap, rechtspraak en met 
den geheelen opzet van het instituut van be
neficiaire aanvaarding". 

Mitsdien van oordeel dat het aangevoerde 
middel niet gegrond is, concludeer ik tot ver
werping van het beroep en tot veroordeeling 
van den eischer in de kosten der cassatie-
procedure. (N. J.) 

27 Februari 1942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Armenwet 
art. 40.) 

Daar het burgerlijk armbestuur te W . 
door het verstrekken aan den armlastige 
van verhuiskosten invloed op diens 
komst te G. heeft uitgeoefend, hebben 
Ged. Staten terecht aan art. 40 toepas
sing gegeven. Een vage toezegging van 
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een werkgever, dat hij den armlastige 
tijdelijk zou kunnen gebruiken, indien 
het een druk seizoen zou worden, ver
mag de medewerking tot verhuizing van 
het gezin, waardoor de gemeente G. met 
het risico der armlastigheid van dit ge
zin werd belast, niet te rechtvaardigen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Z.aken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den 
burgemeester van Winschoten tegen de 
beslissing van Gedeputeerde Staten van 
Groningen van 28 Augustus 1941, Letter Z., 
1• Afd., waarbij met toepassing van artikel 40 
der Armenwet is bepaald, dat de kosten van 
ondersteuning van S. Nijdam en zijn gezin 
in de gemeente Groningen voor den tijd van 
10 Juli 1939 tot 29 Augustus 1939 komen ten 
taste van het burgerlijk armbestuur der 
gemeente Winschoten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 Februari 1942, n°. 301 (1941); 

O. dat , nadat burgemeester en wethouders 
van Groningen zich tot Gedeputeerde Staten 
van Groningen hadden gewend met het ver
zoek om met toepassing van artikel 40, lid 2, 
der Armenwet te beslissen, dat de kosten van 
de ondersteuning in de gemeente Groningen 
van S. Nijdam en zijn gezin over de periode 
van 10 Juli 1939 tot 29 Augustus 1939 geheel 
ten taste komen van de gemeente Winschoten 
of van de in die gemeente gevestigde burger
lijke instelling van weldadigheid, daarbij 
onder meer aanvoerende, dat het burgerlijk 
armbestuur te Winschoten Nijdam, door het 
verstrekken van een bedrag voor verhuis
kosten en voor levensonderhoud voor on
geveer vier weken, in de gelegenheid heeft 
gesteld naar Groningen te verhuizen, hoewel 
allerminst vaststond, dat het gezin aldaar 
in eigen levensonderhoud zou kunnen voor
zien; dat Nijdam, zoodra de hem in Win
schoten verstrekte steungelden waren ver
bruikt, wegens gebrek aan inkomsten ge
durende zes weken op kosten der gemeente 
Groningen heeft geleefd, waama hij met zijn 
gezin naar Duitschland is vertrokken, Gede
puteerde Staten bij hun evenvermeld be
sluit hebben bepaald, dat de kosten van 
ondersteuning van Nijdam en zijn gezin in de 
gemeente Groningen voor den tijd van 
10 Juli 1939 tot 29 Augustus 1939 komen ten 
laste van het burgerlijk armbestuur der ge
meente Winschoten; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat Nijdam blijkens de mede
deelingen van burgemeester en wethouders 
van Winschoten door het burgerlijk arm
bestuur aldaar van 11 September 1938 tot 
en met 22 April 1939 is gesteund met een 
bedrag van f 3.- per week en versterkende 
middelen voor zieke led en van zijn gezin; 
dat hieruit blijkt, dat Nijdam gedurende dat 
tijdvak niet in staat was zelf het noodzakelijk 
levensonderhoud voor zich en zijn gezin te 
verschaffen en dientengevolge armlastig was 
in den zin van de Armenwet; dat Nijdam 
op het oogenblik van zijn verhuizing van 
Winschoten naar Groningen (omstreeks eind 
April 1939) nog armlastig was; dat gebleken 
is, dat het burgerlijk armbestuur van Win-

schoten hoofdzakelijk op grond van een 
telefonische mededeeling, die de exploitant 
van het cafe ,,Boschhuis" te Groningen zou 
hebben gedaan, heeft aangenomen, dat 
Nijdam na zijn verhuizing naar Groningen in 
de toekomst voor zich en zijn gezin het nood
zakelijk levensonderhoud zou kunnen ver
dienen; dat hiertegenover staat een door 
burgemeester en wethouders van Groningen 
overgelegde schriftelijke verklaring van den 
genoemden exploitant, waarbij hij mede
deelt aan Nijdam geenerlei toezegging te 
hebben gedaan omtrent werkgelegenheid in 
April 1939; dat, al moge het initiatief om 
naar Groningen te verhuizen van Nijdam zelf 
zijn uitgegaan, het burgerlijk armbestuur 
van Winschoten niettemin door het geven 
van een bedrag in eens van f 17.50 o. a. 
voor verhuiskosten invloed heeft uitgeoefend 
op de komst van Nijdam in Groningen en 
daardoor, nu het zich er blijkbaar van te 
voren niet met stelligheid van heeft verge
wist of Nijdam in staat zou zijn te Groningen 
in zijn onderhoud te voorzien, het risico 
van <liens armlastigheid op de gemeente 
Groningen heeft afgewenteld; dat hun college 
op grond van het vorenstaande van oordeel 
is, dat termen aanwezig zijn, om, met toe
passing van artikel 40 der Armenwet, de 
k_~sten --:an de ondersteuning van Nijdam en 
z11n gezm voor een door hen te bepalen tijd 
ten laste van het burgerlijk armbestuur van 
Winschoten te brengen; 

dat van deze beslissing de burgemeester 
van Winschoten in beroep is gekomen, aan
voerende, dat het burgerlijk armbestuur in 
zijne gemeente aanleiding gevonden heeft 
de gevraagde medewerking te verleenen, om 
daardoor een volwaardig gezin in staat te 
stellen wederom geheel in eigen onderhoud te 
kunnen voorzien en het te bewaren voor 
moreelen ondergang; dat de zienswijze van 
het burgerlijk armbestuur achteraf juist is 
gebleken, aangezien Nijdam, toen het hem 
te Groningen niet volledig wilde gelukken 
zich de noodige inkomsten te verschaffen, 
reeds na enkele weken het initiatief nam 
om werk in Duitschland te aanvaarden, om
dat voor het armbestuur reeds bij voorbaat 
vaststond, dat hij geen persoon was, die op 
Overheidshulp wilde steunen; dat Nijdam 
op 22 April 1939 het bedrag aan verhuis
kosten ad f 17.50 plus vier weken onder
steuning ad f 3.00 heeft ontvangen en de 
betrokkene zich pas op 10 Juli 1939 tot de 
gemeente Groningen heeft gewend met het 
verzoek om ondersteuning; dat Nijdam in 
de periode van 10 weken, gelegen tusschen 
deze beide data, voldoende andere inkomsten 
moet hebben gehad om in zijn levensonder
houd te voorzien en dus zijn armlastigheid 
bij zijn komst te Groningen niet vaststond, 
immers het volkomen uitgesloten is te 
achten, dat een gezin van 5 per:sonen in de 
stad Groningen gedurende 10 weken zou 
kunnen !even van een bedrag ad 4 x f 3.00 = 
f 12.00 of een gulden en twintig cents per 
week; dat volgens verklaring van den gerant 
van het ,,Boschhuis", schriftelijk mede
gedeeld aan de gemeente Groningen, deze 
nimmer werk aan Nijdam zou hebben toege
zegd in April 1939, waartegenover staat de 
telefonische mededeeling in Maart 1939, dat 

K. 2663 
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Nijdam over eenigen tijd aldaar kon komen 
werken, welke mededeeling ook voorkomt 
in de gevoerde correspondentie van de ge
meente Groningen, waarin zij niet wordt 
ontkend , <loch gepoogd wordt de waarde 
ervart te verkleinen door te spreken over een 
uiterst vage toezegging, welke men later 
poogt te niet te doen door een schriftelijke 
verklaring, waaruit blijkt, dat aan Nijdam 
niet is toegezegd, dat hij in de maand April 
1939 in het ,.Boschhuis" zou kunnen werken, 
een punt , dat door Winschoten ook nimmer 
is aangevoerd; dat het burgerlijk armbestuur 
van oordeel was, op grond van moreele over
wegingen, de gevraagde medewerking aan 
den betrokkene niet te m ogen onthouden en 
hem te behoeden voor moreelen ondergang; 

0. dat S. Nijdam die, blijkens de over
gelegde stukken , in de gemeente Winschoten 
door het burgerlijk armbestuur werd onder
steund, gelet op het feit, dat hem bij zijne 
verhuizing naar Groningen door dit bestuur, 
behalve de verhuiskosten, nog een bedrag is 
verst rekt tot aanvulling van de gezins
inkomsten, welke, als gevolg van ziekte in 
het gezin, tijdelijk ontoereikend waren, n iet, 
althans niet volledig, in staat was in het 
onderhoud van zijn gezin te voorzien, zoodat 
hij bij zijn komst te Groningen geacht moet 
worden in een toestand te verkeeren, die 
ondersteuning noodzakelijk maakte; 

dat , daar het burgerlijk armbestuur door 
h et verstrekken aan den genoemden arm
last ige van de voormelde verhuiskosten in
vloed op <liens komst te Groningen heeft uit
geoefend, Gedeputeerde Staten terecht in 
d ezen aan artikel 40 der Armenwet toe
passing hebben gegeven; 

dat de burgemeester van Winschoten nu 
we! een beroep heeft gedaan op een in Maart 
1939 door ,den gerant van het cafe ,.Bosch
huis" te Groningen telefonische gedane mede
deeling, dat Nijdam aldaar over eenigen 
tijd kon komen werken, <loch dat deze cafe
houder, naar aanleiding van een schrijven 
van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, door den 
Kantonrechter te Groningen onder eede ge
h oord, heeft verklaard, dat hij op een tele
fonisch gedane vraag van een ambtenaar der 
gemeente Winschoten, of Nijdam weder bij 
hem in betrekking zou kunnen komen, dien
aangaande geen bindende belofte heeft ge
daan, <loch ten hoogste te kennen heeft 
gegeven, dat hij Nijdam tijdelijk zou kunnen 
gebruiken, indien het een druk seizoen zou 
worden ; 

dat een dusdanig vage toezegging de mede
werkiug tot de verhuizing van het gezin, 
waardoor de gemeente Groningen met het 
risico der armlastigheid van dit gezin werd 
belast, niet vermocht te rechtvaardigen; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

L. I942 

27 Februari I942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Wet op het 
begraven artt. 14 en 16.) 

De termijn van een maand, bedoeld in 
art. 14 laatste lid, moet geacht worden 
te zijn aangevangen daags nadat het be
streden besluit van Ged. Staten aan den 
appellant is verzonden. 

Nu in de omgeving van de aan te leg
gen begraafplaats een samenhangende 
b ebouwing aanwezig is en aaneengeslo
ten woningcomplexen zijn gebouwd, 
waarvan de afstand tot het voor uitbrei
ding der begraafplaats bestemde terrein 
varieert van 26.50 tot 31 meter, is de 
voorgenomen aanleg in strijd met het 
bepaalde in art. 16 re lid: Ten onrechte 
is derhalve het weigeringsbesluit van B . 
en W. vemietigd. Aan het 3e lid van art. 
r6, ingevoegd bij besluit van den Seer.
Gen. v. Binn. Zaken van rr Juli 1941, 
Stet. no. 142, is in casu geen toepassing 
gegeven. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gem eente Nijmegen tegen het 
besluit van den Commissaris en de waame
mend Bestuursraden der provincie Gelder
land van ro Sept. 1941, no. C.B. 12, waarbij, 
met vernietiging van het besluit van B . en W . 
van Nijmegen van 9 Maart 1940, no. 2432/'39, 
afd. A.Z., aan het Kerkbestuur van de pa
rochie van den Heiligen Antonius te Nijme
gen alsnog verlof is verleend tot het uit
breiden van zijn bijzondere begraafplaats ge
legen aan de Groenestraat aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van rr Fehr. 1942, no. r6); 

0. dat B . en W. der gemeente Nijmegen 
bij hun besluit van q Maart 1940, no. 2432/ 
'39, afd. A.Z., aan het Kerkbestuur van de 
parochie van den Heiligen Antonius te Nij
megen verlof hebben geweigerd tot het uit
breiden van zijne bijzondere begraafplaats, 
gelegen aan de Groenestraat aldaar, zooals 
aangegeven is op de overgelegde situatie
teekening, zulks op grond, dat de uitbreiding 
der begraafplaats op een korteren afstand 
dan 50 meter van de bebouwde kom komt 
te liggen; , 

d at, nadat het genoemde Kerkbestuur van 
dit besluit bij Ged. Staten van Gelderland 
in beroep was gekomen, de Commissaris en 
de waarnemend Bestuursraden der provincie 
Gelderland bij hun besluit van 10 Sept. 1941, 
no. C.B. 12, met vernietiging van het be
streden besluit het gevraagde verlof alsnog 
hebben verleend, daarbij overwegende, dat 
de strekking der bepaling van art. 16 der Be
graafwet is te -;oorkomen, dat de in het be
Jang der openbare gezondheid bij een be
graafplaats noodig geachte doorstrooming 
van versche lucht wordt belemmerd door tot 
een kom bijeen gebouwde woningen of door 
gebouwen, welke, ofschoon gescheiden door 
open erven en tuinen, niettemin een zoo sa-

5 
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menhangend geheel uitmaken, dat zij, een 
bebouwde kom vormend, den toevoer van 
lucht zouden belemmeren; dat volgens het 
rapport van den Geneeskundig Inspecteur 
van de Volksgezondheid binnen den afstand 
van 50 meter van de begraafplaats en het 
voor uitbreiding bestemde terreingedeelte bij 
de Roomsch-Katholieke Kerk aan de Groe
nestraat te Nijmegen, zich geen bebouwde 
kom bevindt in den zin van art. 16 der Be
graafwet; dat B. en W. dier gemeente het 
door het voomoemde Kerkbestuur gevraag
de verlof mitsdien ten onrechte hebben ge
weigerd; 

dat van dit besluit de burgemeester van 
Nijmegen in beroep is gekomen, aanvoeren
de, dat toen in 1909 de vergunning voor het 
aanleggen van de onderhavige begraafplaats 
werd verleend, het hiervoor bestemde ter
rein geheel omgeven was met open terrein, 
waardoor de voor een begraafplaats zoo ge
wenschte doorstrooming van versche lucht 
verkregen kon worden; dat in den loop der 
jaren de omgeving echter sterk is gewijzigd; 
dat op de omliggende terreinen wegen zijn 
aangelegd als: Marterstraat, Hindestraat, 
Hertstraat, enz., waaraan aaneengesloten 
woningcomplexen zijn gebouwd, evenals aan 
den reeds bestaanden Dobbelmannweg, ter
wijl voorts in de nabijheid der begraafplaats 
verschillende gebouwen zijn opgericht als 
scholen, Sint Aloysiusgebouw enz., zoodat 
deze begraafplaats in de bebouwde kom is 
komen te liggen en thans nagenoeg geheel 
door bebouwing is ingesloten, waardoor de 
noodige doorstrooming van lucht belemmerd 
wordt; dat, wanneer de gevraagde uitbrei
ding tot stand zal komen, de afstanden tot 
de woningen aan de Hinde- en Hertstraat, 
blijkens de bijgevoegde situatieteekening, 
zullen varieeren van 26.50 tot 31 m., dit is 
tuindiepte dier woningen, zoodat de begraaf
plaats alsdan onmiddellijk aan de achter
tuinen der woningen zal grenzen; dat, hoe
wel krachtens de jongste wijziging der Be
graafwet Ged. Staten ten behoeve van uit
breiding van een bestaande begraafplaats in 
bijzondere gevallen afwijking kunnen toe
staan van het bepaalde in het eerste lid van 
art. 16, hij van meening is, dat het verleende 
verlof niet in het algemeen belang der ge
meente is en we! in verband met het volgen
de; dat. teneinde aan ongewenschte toestan
den op het gebied van begraafplaatsen in 
zijne gemeente, wat den afstand tot de be
bouwing betreft in de toekomst een einde te 
maken, reeds het voomemen bestond, een 
plan te doen ontwerpen, waarbij de ver
schillende begraafplaatsen op een punt bui
ten de bebouwde kom worden geconcen
treerd; dat door den Griffier ter secretarie 
der gemeente Nijmegen deze aangelegenheid 
reeds gernimen tijd geleden besproken is met 
den Inspecteur van de Volkshuisvesting; dat 
het de bedoeling is door wijziging van het 
uitbreidingsplan in hoofdzaken op aan den 
rand der gemeente liggende perceelen een 
groot kerkhof te doen aanleggen (zoo moge
lijk in werkverrniming), dat in a lgemeene, 
R .K. en Protestantsche begraafplaatsen kan 

worden onderverdeeld; dat het de eerste 
eisch van ordening is, dat vele verschillende 
begraafplaatsen in deze gemeente, waarvan 
de voomaamste binnen de bebouwing liggen, 
op den duur zullen verdwijnen en dat er een 
groote wordt aangelegd, zoo ver mogelijk 
buiten de bebouwde kom; dat daartoe echter 
noodig is, dat: re. in de bebouwde kom 
stichting van nieuwe of uitbreiding van be
staande begraafplaatsen krachtens de bepa
lingen der Begraafwet wordt tegengegaan; 
2e. op de gronden buiten de bebouwde kom, 
n.1. in het gedetailleerde en in het hoofdza
ken-uitbreidingsplan, niet maar willekeurig 
tot stichting van nieuwe of uitbreiding van 
bestaande kan worden overgegaan; dat de 
sub 2. gestelde eisch met het thans geldende 
uitbreidingsplan kan worden verwezenlijkt; 
dat de sub 1 gestelde voorwaarde in de 
eerste plaats van een zijnerzijds te nemen 
besluit, doch in de tweede plaats van den 
Commissaris en de waarnemend Bestuurs
raden der provincie Gelderland afhangt, met 
name, wanneer bij weigering, zooals in het 
onderhavige geval, beroep wordt ingesteld; 
dat alleen op deze wijze een redelijke oplos
sing kan worden verkregen, doch dat met de 
samenstelling van dit concentratieplan, mede 
t engevolge van de huidige omstandigheden, 
welke vooral den aankoop van de voor dit 
doe! geschikte terreinen bemoeilijken, nog 
we! eenige tijd gemoeid zal zijn, hoewel zij
nerzijds de totstandkoming zooveel moge
lijk zal worden bevorderd; dat het boven
dien mogelijk en zelfs gewenscht zou zijn het 
concentratieplan in gedeelten te doen uit
voeren, naar gelang - tengevolge van slui
ting van een der bestaande begraafplaatsen 
- een nieuw gedeelte van de geprojecteerde 
concentratiebegraafplaats noodig wordt; dat 
het voomemen bestaat om met de diverse 
kerkbesturen of begraafplaats-ondememin
gen over dit vraagstuk een conferentie te 
beleggen en, hoewel hij zich niet ontveinst , 
dat in casu ta! van eigen belangen het plan 
zullen bemoeilijken, zijnerzijds toch het 
voomemen bestaat, om redenen van alge
meen en stedebouwkundig belang, op dit 
terrein een behoorlijke orde te scheppen; 
dat daarvoor echter onmisbare voorwaarde 
was, dat de Commissaris en de waarnemend 
B estuursraden der provincie Gelderland, ge
roepen tot beslissing van de geschillen over 
art. 16 der Begraafwet, volkomen met het 
plan zouden instemmen en derhalve ook de 
vergunning voor den aanleg van nieuwe of 
de uitbreiding van bestaande begraafplaat
sen in de bebouwde kom in beroep zouden 
weigeren; dat hij, voor zoover de in het ge
ding zijnde aangelegenheid bet reft, meent 
zich tegen de uitbreiding van dit kerkhof te 
moeten verzetten, daar naar zijn oordeel de 
omstandigheid, dat elders in deze gemeente 
ten aanzien van verschillende begraafplaat
sen ongewenschte toestanden heerschen, geen 
reden mag zijn er nog een aan toe te voegen; 
d at het verbergen daarvan achter een be
ton~chutting of lugustrnmhaag daarbij niets 
ter zake doet; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
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van den appellant in zijn beroep, dat van 
het bestreden besluit ingevolge art. 14, laat
ste lid der wet van 10 April 1869 (Staats
blad no. 65) binnen eene maand hooger be
roep is toegelaten ; 

dat het bedoelde besluit weliswaar op 10 

Sept. 1941 is genomen, doch dat het, blij
kens de stukken, eerst op 21 October 1941 
aan den appellant is verzonden, zoodat de 
hiervoren genoemde termijn geacht meet 
worden daags na <lien datum te zijn aange
vangen; 

dat de appellant mitsdien, nu zijn beroep
schrift op 8 Nov. 1941 t en Departemente is 
ingekomen, in zijn beroep ontvankelijk is; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat 
mede op grond van de overgelegde situtatie
teekening moet worden geoordeeld, dat de 
onderwerpelijke begraafplaats binnen de be
houwde kom is gelegen en dat het gedeelte, 
waarmede deze begraafplaats zal worden 
uitgebreid, op een afstand van minder dan 
50 meter van deze kom verwijderd is; 

dat de Commissaris en de waarnemend 
Bestuursraden der provincie Gelderland 
weliswaar met den Geneeskundig Inspecteur 
van de Volksgezondheid van oordeel zijn, dat 
zich hier geen bebouwde kom in den zin van 
art. 16 der genoemde wet zou bevinden, doch 
dat deze meening niet kan worden gedeeld, 
aangezien, blijkens de stukken, in de om
geving van de aan te leggen begraafplaats 
een samenhangende bebouwing aanwezig is 
en ender meer aan de Hindestraat en de 
Hertstraat aaneengesloten woningcomplexen 
zijn gebouwd, waarvan de afstand tot het 
bedoelde, voor de uitbreiding van de be
graafplaats bestemde terrein, varieert van 
26.50 tot 31 m eter, zoodat bezwaarlijk kan 
worden volgehouden, dat de voorgenomen 
aanleg met het bepaalde in art. 16, re lid 
der wet van 10 April 1869 (Staatsblad no. 
65) niet in strijd zou zijn; 

dat het gevraagde verlof mitsdien terecht 
overeenkomstig het 2e lid van art. 14 der ge
noemde wet door B. en W . is geweigerd en 
dit besluit ten onrechte bij het bestreden 
besluit van den Commissaris en de waar
nemend Bestuursraden der provincie Gel
derland is vernietigd; 

dat weliswaar het laatstgenoemd college, 
ingevolge het 3e lid van het genoemde a rti
kel, ingelascht bij dezerzijdsch besluit van 
II Juli 1941, bevoegd was, voorzoover hier 
een bijzonder geval geacht moet worden aan
wezig te zijn, na den Geneeskundig Inspec
teur te hebben gehoord en gelegenheid tot 
het inbrengen van bezwaren te hebben ge
geven, van het bepaalde in het eerste lid van 
het artikel afwijking toe te staan, doch dat 
aan de hierbedoelde bepaling in het onder
werpelijke geval geen toepassing is gegeven ; 

Gezien de genoemde wet; 
Heeft op grond van paragraaf r der Ver

ordening no. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Se
cretarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

met vernietiging van het besluit van den 
Commissaris en de waarnemend Bestuurs
raden der provincie Gelderland van 10 Sep
tember 1941, no. C. B. 12, het door het 
Kerkbestuur van de parochie van den Heili . 
gen Antonius te Nijmegen bij Ged. Staten 
van Gelderland ingestelde beroep tegen het 
besluit van B . en W. van Nijmegen van 9 
Maart 1940, no. 24:p/39, afd. A.Z. , alsnog 
ongegrond te verklaren . 

(A. B.) 

2 Maart 1942, BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet 
art. 228d.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een raadsbesluit tot 
verkoop van grond, waarop de keeper 
een woonhuis wilde bouwen, aangezien 
het bouwen van een woonhuis ter plaatse 
in strijd zou zijn met de bouwverorde
ning, van welke verbodsbepaling welis
waar vrijstelling mogelijk is, doch waar
omtrent het geenszins vaststaat, dat 
deze vrijstelling kan of zal worden ver
leend. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den 
raad der gemeente Urk tegen het besluit van 
Ged. Staten van Noordholland van 23 Juli 
1941, No. 188, 1e afdeeling, waarbij goed
keuring is onthouden aan het raadsbesluit 
van 13 Maart 1941, strekkende tot onder
handschen verkoop van een stukje gemeen
tegrond aan W. Schraal te Urk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (adviezen 
van 19 November 1941, No. 298 en 21 Ja
nuari 1942, No. 298(1941)'2); 

0. dat de raad der gemeente Urk in zijne 
vergadering van 13 Maart 1941 heeft be
sloten aan W. Schraal te Urk ondershands 
te verkoopen een stukje gemeentegrond, 
groot ongeveer go m 2, gelegen ten zuidoos
ten van het perceel kadastraal bekend ge
meente Urk, sectie B, nummer 1612 , voor de 
somma van f 2 per vierkanten meter, be
nevens de kosten van overdracht en ender 
voorwaarde, dat de kooper tevens zal be
talen een bedrag van f 4 per vierkanten me
ter voor ongeveer 60 m 2 te bebouwen grond 
en van f 2 per vierkanten meter voor onge
veer 30 m 2 niet te bebouwen grond, als bij
drage in de voor rekening der gemeente ko
mende kosten van rioleering en bestrating; 

dat daarbij is overwogen, dat de bedoelde 
grond voor den genoemden belanghebbende 
groote waarde heeft voor den door hem be
oogden bouw van een woonhuis, terwijl tegen 
den verkoop geen bezwaren bestaan of zijn 
ingekomen; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland b ij 
hun besluit van 23 Juli ,941, 1e afdeeling, 
No. 188, aan dit besluit hunne goedkeurin g 
hebben onthouden, uit overweging, dat het 
hier betreft een onopgehoogd, niet aan een 



1942 2 MAA RT 68 

weg liggend terreingedeelte, behoorende tot 
het in bewerking zijnde uitbreidingsplan der 
gemeente; dat het bouwen van een woning 
op dit terrein in strijd is met het bepaalde 
onder 1° van art. 22 van de Bouwverorde
ning voor de gemeente Urk; dat de boven
bedoelde grond voor het aangegeven doel 
derhalve niet kan dienen en het besluit tot 
verkoop daarvan mitsdien niet voor goedkeu
ring in aanmerking kan komen; 

dat van deze beslissing de raad der ge
meente Urk in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat er groote behoefte bestaat aan 
woonhuizen in zijne gemeente en het nog ge
ruimen tijd zal duren voordat bet in bewer
king zijnde uitbreidingsplan definitief zal 
zijn vastgesteld; dat het gewenscht is, den 
bouw van woonhuizen zooveel mogelijk te 
bevorderen en de woongelegenheid uit te 
breiden, vooral ook mede met het oog op de 
slechte hygienische woningtoestanden in de 
gemeente; dat door Willem Schraal reeds 
meermalen een stukje grond voor den bouw 
van een of meer woonhuizen is aangevraagd, 
hetwelk echter steeds om de een of andere 
reden moest worden afgewezen; dat in bet 
onderhavige geval aan Schraal werd afge
staan een stukje grond, voor bet bouwen van 
een woonhuis, aansluitend aan een nog on
voltooid blokje woonhuizen, dat dee! uit
maakt van bet ontwerp-uitbreidingsplan 
waaraan in de toekomst zonder bezwaar ver
der gebouwd kan worden; dat de verharding 
van den weg zal worden ter hand genomen, 
zoodra het uitbreidingsplan zal zijn vastge
steld en bet m et het oog op den woningnood 
niet gewenscht is , den bouw van een woning 
daarop te doen afstuiten; dat de ophooging 
van bet terrein door den bouwondernemer 
zelf zal geschieden en dit bezwaar derhalve 
niet van belang moet worden geacht; 

0. dat de raad der gemeente Urk tot den 
onderhandschen verkoop van het bovenbe
doelde stuk gemeentegrond aan W. Schraal 
heeft besloten, teneinde hem in staat te stel
len daarop een woonhuis te bouwen; 

dat echter bet bouwen van een woonhuis 
ter plaatse in strijd zou zijn met art. 2 2, 1e 
lid van de Bouwverordening der gemeente 
Urk, verbiedende het oprichten van een ge
bouw anders dan aan een weg, die voldoet 
aan bet bepaalde in art. 9 dezer verorde
ning, welk artikel onder meer voorschrijft, 
dat een weg, waaraan eenig gebouw zal wor
den opgericht, behoorlijk moet zijn verhard, 
hetgeen hier vooralsnog niet bet geval is; 

dat van het bepaalde in art. 22, 1e lid 
weliswaar ingevolge het 4de lid onder de 
daarbij verrnelde voorwaarden vrijstelling 
mogelijk is voor het oprichten van vrijstaan
de woningen, doch dat geenerlei zekerheid 
bestaat, dat deze vrijstelling kan of zal wor
den verleend; 

dat onder deze omstandigheden voor ver
vreemding van gemeentegrond geen vol
doend motief aanwezig is en Ged. Staten 
mitsdien terecht aan het raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver-

ordenirrg No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten : 

bet beroep ongegrond te verklaren. 

(A. B.) 

2 Maart 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 341; D istributiewet 1939, 
art. 18.) 

Req. heeft, erkennend bet telaste ge
legde te hebbe~ begaan, de juistheid 
toegegeven van al hetgeen in de te laste 
legging voorkomt. Het proces-verbaal, 
dat mede tot het bewijs is gebezigd, 
houdt weliswaar omtrent een bepaald 
onderdeel der te laste legging niets in, 
doch req.'s verklaring behoefde ook niet 
op alle punten door andere bewijsmid
delen t e worden gesteund. 

Bij de qualificatie van bet strafbaar 
feit, bestaande in de opzettelijke over
treding van een bij of krachtens de Dis
tributiewet 1939 vastgesteld voorschrift 
of opgelegde verplichting is niet noodig, 
dat daaruit nader blijkt welk voorschrift, 
ingevolge deze wet gegeven, overtre
den is . 

Op bet beroep van K . Vilders, slager, wo
nende te 's-Gravenhage, requirant van cas
satie tegen een arrest van bet Gerechtshof 
te 's-Gravenhage van 12 Nov. 1941, in hoo
ger beroep bevestigende een op 29 Aug. 1941 
door den Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtb. 
te 's-Gravenhage gewezen mondeling vonnis 
waarbij req. ter zake van: ,,opzettelijk niet 
nakomen een krachtens de Distributiewet 
1939 vastgesteld voorschrift of opgelegde 
verplichting", met aanhaling van de artt. 18 
der Distributiewet 1939 en 3 der Vleesch
distributiebeschikking 1940 II, is veroordeeld 
tot twee maanden gevangenisstraf. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op bet middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, en 
luidende : 

,,S., althans v. t. van de artt. 338, 339, 340, 
341, 342 , 343, 348, 350, 351, 352, 359 Sv., 18 
der Distributiewet 1939, 2 en 3 der Vleesch
distributiebeschikking 1940 II, 

a. omdat de veroordeeling van req. berust 
op de tenlastelegging, dat hij in Juni 1941 
te 's-Gravenhage opzettelijk in strijd met bet 
betrekkelijke vastgestelde verbod van M. Th. 
Barbier eene hoeveelheid voor menschelijke 
consumptie geschikt rundvleesch heeft ge
kocht zonder afgifte van daarvoor geldige 
bonnen, toewijzingen of vergunningen, waar
voor als eenig bewijs de verklaring van Bar
bier in het vonnis is opgenomen luidende 
,,dat hij van een door hem geslachte koe een 
voorvoet en wat vet heeft afgeleverd aan K. 
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Vilders" in welke verklaring, evenals in die 
van req. ter terechtzitting, van bonnen, toe
wijzingen of vergunningen niet wordt gerept, 
terwijl noch in prima noch in appel over bon
nen, toewijzingen of vergunningen is gespra
ken en naar aanleiding van dit element van 
het strafbare feit dus niet kan zijn beraad
slaagd; 

b. omdat de, hoezeer door twee verbalisan
ten opgenomen, verklaring van Barbier on
voldoende is am met de bekentenis van req. 
de vereischte redengevende feiten en om
standigheden op te leveren; 

c. in de qualificatie van het strafbare feit 
had art. 2 der Vleeschdistributiebeschikking 
van 1940 sub 2 moeten warden vermeld; 

0. dat bij het bevestigde vonnis ten laste 
van req. is bewezen verklaard, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, dat hij 
in Juni 1941 te 's-Gravenhage, opzettelijk in 
strijd met het betrekkelijke, krachtens de 
Distributiewet 1939 vastgestelde verbod van 
M. Th. Barbier een hoeveelheid voor men
schelijke consumptie geschikt rundvleesch 
heeft gekocht, zonder afgifte van daarvoor 
geldige bonnen, bestelbonnen, toewijzingen 
of vergunningen; 

0. omtrent het middel: 
dat de bewezenverklaring berust op de 

verklaring van req. ter terechtzitting, dat hij 
erkent het hem bij dagvaarding te laste ge
legde feit te hebben begaan, en op den in
houd van een op ambtseed opgemaakt pra
ces-verbaal van twee opsporingsambtenaren 
voorzooveel betreft de daarin opgenomen te
genover die ambtenaren door M. Th. Barbier 
afgelegde verklaring, dat hij van een door 
hem geslachte koe een voorvoet en wat vet 
heeft afgeleverd aan K. Vilders, van wien hij 
f 215 heeft ontvangen; 

dat req., als voormeld het te laste gelegde 
volledig bekennende, de juistheid heeft toe
gegeven van al hetgeen in de te laste legging 
voorkomt, dus oak dat hij het vleesch van 
Barbier heeft gekocht zonder afgifte van 
daarvoor geldige bonnen, bestelbonnen, toe
wijzingen of vergunningen, en voormeld pra
ces-verbaal, voorzooveel mede tot bewijs ge
bezigd, we! is waar omtrent laatstgemeld on
derdeel der te laste legging niets inhoudt, 
doch req.'s verklaring oak niet op alle pun
ten door andere bewijsmiddelen behoefde te 
warden gesteund, en de bewezenverklaring 
op voldoende granden berust; 

dat derhalve onderdeel a van het middel 
feitelijken grandslag mist, en onderdeel b 
evenmin tot cassatie kan leiden; 

dat bij het bevestigde vonnis het bewezen
verklaarde juist is gequalificeerd, en de bij 
onderdeel c van het middel gestelde eisch 
niet op de wet berust; 

Verwerpt het beraep. 

[ Gewezen overeenkomstig de 
van den Adv.-Gen. Wijnveldt]. 

conclusie 

(N. J.) 

4 Maart z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (0nteig.wet artt. 40, 41; Rv. artt. 
398-429.) 

De niet-toepasselijkheid van de voor
schriften van het Besluit met betrekking 
tot het vervreemden van landbouwgran
den op onteigening ten algemeenen nutte 
brengt niet mede, dat de waarde van het 
te onteigenen goed, los van den invloed, 
dien de bepalingen van het Besluit en de 
overeenkomstig art. 7 van het Besluit 
voor het Pachtbureau gegeven bindende 
algemeene richtlijnen op de waarde van 
landbouwgronden uitoefenen, zou moe
ten warden vastgesteld. 

De Rechtb. heeft onder de werking 
van genoemd Besluit aan den grand eene 
waarde van f 0.50 per M2 toegekend, 
daarbij er van uitgaand, dat met het oog 
op aard en Jigging van den grand ver
koop tegen genoemd bedrag bij het 
Pachtbureau geen bezwaar zou ontmoe
ten. Niet in te zien is, waaram de Recht
bank niet zou mogen uitgaan van de 
ervaring, dat de Pachtbureaux zich in 
het algemeen niet streng aan de letter 
van de ingewikkelde prijsdrukkende be
palingen houden. Het is aannemelijk, 
dat de Rechtb. daarbij aan onwettige 
handelingen van de Pachtbureaux niet 
heeft gedacht. 

De beoordeeling, of eene contrapraes
tatie belangrijk hooger is dan de op
brengstwaarde van het goed, is afhan
kelijk van waardeering van de feitelijke 
omstandigheden betrekkelijk dat goed en 
staat derhalve, als van feitelijken aard, 
niet onder toezicht van den Hoogen 
Raad. 

Noch de omstandigheid, dat het ont
eigende weiland door een weg is geschei
den van de buitenplaats, noch de om
standigheid, dat dit weiland door den 
onteigende wordt verpacht en de buiten
plaats door hem wordt bewoond, vormt 
een beletsel am de buitenplaats als ,,het 
niet onteigende" in den zin van art. 41 
0nteig.wet aan te merken, nu de eigen
dom van het weiland, evenals voorheen 
de erfdienstbaarheid van uitzicht, strekt 
am aan den onteigende als eigenaar van 
de buitenplaats het genot van onbelem
merd uitzicht te verschaffen en voor de 
toekomst te verzekeren. 

Jhr. Mr. Dr. H. A. van Kamebeek, Com
missaris der Pravincie Zuid-Holland, wo
nende te 's-Gravcnhage, op wiens naam het 
onteigeningsgeding volgens de Wet wordt 
gevoerd ten behoeve van den Staat der Ne
derlanden, eischer tot cassatie van een tus
schen partijen gewezen vonnis van de Arr.
Rechtb. te 's-Gravenhage van zr December 
1941, adv. Jhr. Mr. G. W . van der Does, 
gepleit Mr. Scholten, 

tegen: 
Dr. J. Moll van Charante, wonende te Voor
schoten, verweerder in cassatie, adv. Mr. Th. 
Bakker; 

en: 
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Dr. J. Moll van Charante voomoemd, eischer 
tot cassatie van voormeld vonnis en verte
genwoordigd als voormeld, 

tegen: 
Jhr. Mr. Dr. H . A. van Kamebeek voor
noemd, in zijne voormelde hoedanigheid, 
verweerder in cassatie, vertegenwoordigd als 
voormeld. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat de beide zaken zijn gevoegd; 
0. dat bij bet bestreden vonnis ten name 

van den Staat der Nederlanden, ten behoeve 
van den aanleg van gedeelten van bepaalde 
wegen van bet Rijkswegenplan 1938, de ont
eigening is uitgesproken van de perceelen 
gelegen te Voorschoten, kadastraal in die 
gemeente bekend als Sectie C nos. 216, 218 
en 112, toebehoorend aan Dr. J. Moll van 
Charante voornoemd; 

dat ter zake als schadeloosstelling is toe
gekend f 16,342 met rente, als nader is om
schreven, onder welke schadeloosstelling, 
voor zooveel in cassatie van belang, is begre
pen f 6865 ter vergoeding van de waarde van 
13730 M ~ onteigend weiland en f 5000 we
gens waardevermindering van een van dat 
weiland door een weg gescheiden buiten
plaats, mede toebehoorende aan Dr. J. Moll 
van Charante; 

dat de Rechtbank zich met betrekking tot 
de waardebepaling van bedoeld weiland 
heeft vereenigd met bet oordeel van de door 
haar benoemde deskundigen en met de door 
hen daarvoor aangevoerde gronden, welke 
gronden woordelijk zijn vermeld zoowel in 
bet eerste middel van cassatie in de eerste 
zaak aangevoerd, als in bet in de tweede 
zaak opgeworpen middel van cassatie; 

dat uit bet bestreden vonnis voorts blijkt, 
dat de deskundigen, indien de waardever
mindering van de bedoelde buitenplaats 
door verstoring van bet uitzicht mede moet 
worden vergoed, die waardevermindering 
schatten op f 5000, en dat de Rechtbank ter 
zake heeft overwogen: 

,,dat zij ten aanzien van de toe te kennen 
schadeloosstelling tengevolge van evenge
noemde waardevermindering van bet niet 
onteigende dee! van oordeel is, dat de ver
storing van uitzicht door bet werk, voorz_oo
verre bet wordt aangelegd op bet te ont
eigenen dee!, bet noodzakelijk gevolg is van 
die onteigening, immers van de wijziging die 
in den toestand van dit deel gebracht wordt 
door bet aldaar aan te leggen werk; overeen
komstig het doe! van de onderhavige ont
eigening; 

,,dat tusschen bet niet onteigende - de 
buitenplaats - en bet daarvan door een weg 
gescheiden onteigende - weiland - een 
onderling verband bestaat; 

,,dat dit reeds blijkt uit de omstandigheid 
dat, bij den aankoop door gedaagde van bet 
niet onteigende dee!, een erfdienstbaarheid 
tot uitzicht ten nutte van dit dee! en ten 
laste van bet onteigende deel bestond; 

,,dat hieraan niet afdoet bet teniet gaan 
van genoemde erfdienstbaarheid door lateren 
aankoop door gedaagde van het onteigende 

dee!, uithoofde van bet in art. 753 B. W. be
paalde, waar immers daardoor bet uitzicht 
en de daarin voor bet niet onteigend dee! ge
legen meerwaarde-factoren, bestendigd werd; 

,,dat de Rechtbank eveneens overneemt en 
tot de hare maakt bet door de deskundigen 
voor de waardevermindering geschatte be
drag ;" 

0. dat in de eerste zaak als middelen van 
cassatie zijn voorgesteld: 

I. S. of v. t. van de artt. 158 Grondwet, 
48 Rv., 2, 18, 24, 28, 37, 40, 41, 62, 63, 64 en 
72a 0nteigeningswet, 11 en 14 A. B., 1, 2 en 
3 Pachtprijsopdrijvingsbesluit 1940 (Veror
dening nr. 92/1940), 1, 2, 3, 4, 6 en 7 Besluit 
van _27 Nov. 1940 van de Secr.-Gen. van 
Landbouw en Visscherij, van Financien en 
Justitie, houdende regelen met betrekking 
tot bet vervreemden van landbouwgronden 
(Verord. nr. 219/1940), 1, 4 en 6 Beschik
king van 30 Jan. 1941 nr. 10256, Afd. IX, 
Letter B, Directie van den Landbouw, van 
den Secr.-Gen. van bet Dep. van Landbouw 

• en Visscherij betreffende vervreemden van 
iandbouwgronden (Stet. 30 Jan. 1941 no. 
21), 

doordat de Rechtbank bet oordeel en de 
gronden, welke deskundigen hebben geleid 
tot schatting van bet bedrag der schadeloos
stelling op f 11,342, te vermeerderen met 
f 5000 ingeval de waardevermindering van 
bet niet onteigend dee! door verstoring van 
het uitzicht mede moet worden vergoed, als 
in bet vonnis ingelascht heeft beschouwd, 
heeft overgenomen en tot de hare gemaakt, 
behoudens dat zij in tegenstelling tot des
kundigen we! heeft toegekend een vergoe
ding ad f 5000 voor waardevermindering van 
bet overblijvende wegens verstoring van bet 
uitzicht, 

terwijl deskundigen hebben overwogen: 
Bij de schatting van den te onteigenen 

grond dient echter rekening te worden ge
houden met bet volgendP.: 

Art. 2 van het ,,Pachtopdrijvingsbesluit 
1940", 92/r940, verbiedt de verhooging van 
pachtprijzen boven bet bedrag dat op 1 Sep
tember 1939 gold. 

Art. 2 van bet Besluit van 27 Nov. 1940 
betreffende bet vervreemden van landbouw
gronden, 219/r940, verbiedt land, waarop 
eenige vorm van bodemcultuur als bedrijf 
wordt uitgeoefend (zie art. 1) onder be7.wa
renden titel of om niet over te dragen aan 
iemand die niet is landgebruiker. Zoolang de 
grond verpacht is, zal dus sle<:hts de pachter 
hem kunnen koopen, hetgeen hij echter niet 
zal doen, wanneer. gelijk in het onderhavige 
geval, de pachtsom laag is. Na afloop van 
de pacht is verkoop aan een ander mogelijk, 
m its deze landgebruiker zij. 

Voorts moet het Pachtbureau toezien, dat 
de tegenpraestatie niet hooger zij dan in 
z939 voor soortgelijke ,gronden in dezelfde 
streek had kunnen zijn bedongen (2e lid 
sub 1) . 

Met de vage mogelijkheid, dat in casu ten 
aanzien van de tegenpraestatie een uitzon
dering zou worden gemaakt (art. 3), valt 
geen rekening te houden, terwijl de bepaling 
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van art. 6, dat het Besluit niet van toepas
sing is op onteigening ten algemeenen nutte, 
stellig niet is bedoeld in dezen zin, dat bij de 
schatting van de waarde van cultuurgrond 
met de voormelde bepalingen niet rekening 
moet worden gehouden. 

Bij art. 4 van het Besluit van den Seer.
Gen. van Landbouw en Visscherij van 30 
Jan. 1941, nr. 10256, wordt het hierboven 
gecursiveerde voorschrift van het Besluit be
treffende het vervreemden van landbouw
gronden nader uitgewerkt en aangevuld door 
de bepaling, dat de bedongen tegenpraesta
tie niet hooger mag zijn dan de gemiddelde 
verkoopprijs in 1939 van landbouwgronden, 
welke in aard en Jigging overeenkomen met 
het te vervreemden object, met dien ver
stande dat deze verkoopprijs nimmer be
langrijk hooger mag liggen - bedoeld is ken
nelijk: dat de tegenpraestatie niet hooger 
mag zijn - dan de opbrengstwaarde van het 
object. 

De pacht bedroeg laatstelijk f 4 7 5 's jaars. 
Z ij is vroeger belangrijk hooger geweest, 
doch gedaagde heeft herhaaldelijk toege
stemd in verlaging. De perceelen weiland, 
zonder het water, meten (na aftrek van de 
voor de verbreeding van den Rijndijk afge
stane 1920 M2) 43485 M2, zoodat de pacht 
per H.A. ± f 110 bedraagt. (Ondergeteeken
den nemen het eigenlijke weiland en de ber
m en dooreen). Daarmede stemt overeen een 
opbrengstwaarde van f 3000 per H.A. dus 
f 0.30 per M2. Belangrijk hooger zou de 
tegenpraestatie bij verkoop niet mogen zijn. 

Wat betreft den gemiddelden verkoop
prijs in 1939 van landbouwgronden, welke in 
aard en Jigging overeenkomen met het te 
vervreemden object, schatten ondergetee
kenden die op f 0.50 per M2. 

Dit bedrag moet zoodanig warden vermin
derd, dat het niet belangrijk hooger is dan de 
hierboven op f 0.30 geschatte opbrengst
waarde. In dien gedachtengang zouden on
dergeteekenden de waarde willen stellen op 
f 0.40 per M 2, makende voor 13730 M 2 , 
f 5492. Het is ondergeteekenden echter be
kend, dat de Pachtbureaux zich in het alge
meen niet streng aan de letter van de inge
wikkelde prijsdrukkende bepalingen houden 
en zij achten zeer waarschijnlijk, dat, wegens 
de uiterst gunstige Jigging van het te schat
ten stuk grond voor het gebruik als tuin
bouwgrond - nl. met de lange zijde van 
ruim 200 M. aan het vaarwater - verkoop 
voor f 0.50 per M2 geen bezwaar zou ont
moe'.en, zoodat zij meenen, overeenkomstig 
de werkelijkheid den grond op die waarde te 
moeten schatten. Indien de prijsdrukkende 
bepalingen niet golden, zouden zij zonder 
twijfel een hoogere waarde aannemen. 

De waarde van de 13730 M2 wordt dus 
geschat op f 6865 al welke overwegingen de 
Rechtbank derhalve tot de hare heeft ge
maakt en die geleid hebben tot vaststelling 
van de waarde van dezen onteigenden grand 
op f 6865. 

zulks ten onrechte: 
a. omdat, aangenomen dat de Pachtbu

reaux zich in het algemeen niet streng aan 

den letter van de ingewikkelde prijsdruk
kende bepalingen houden, dit geen gron~ 
mag zijn voor den rechter om die onwettige 
praktijk te volgen en daaraan een maatstaf 
te ontleenen, daar de rechter gebonden is aan 
de wettelijke bepalingen die de waarde vao 
den onteigenden grond mede bepalen en geen 
acht mag slaan op handelingen, die aan wtc
t en, die op de publieke orde of goede zeden 
betrekking hebben, haar kracht ontnemen, 
hetgeen het geval is, indien men zich in het 
algemeen niet streng aan den letter van de 
ingewikkelde prijsdrukkende bepalingen, ge
legen in de als geschonden of verkeerd toe
gepast hierboven genoemde Verordeningen 
en Beschikking, houdt en de Rechtbank ze
ker niet mocht uitgaan van de stelling, dat 
verkoop van den te onteigenen grond we
gens de uiterst gunstige Jigging voor het ge
bruik als tuinbouwgrond, namelijk met de 
lange zijde van ruim 200 M. aan het vaar
water, voor een prijs van f 0.50 per M2 geen 
bezwaar zou ontmoeten, en dit bedrag de 
waarde overeenkomstig de werkelijkheid is, 
zulks hoewel de Rechtbank tevoren heeft 
vastgesteld dat de geschatte opbrengstwaar
de f 0.30 per M2 is en de verkoopprijs niet 
belangrijk hooger mag liggen, en de waarde 
dientengevolge op f 0.40 per M2 heeft ge
steld; 

b . omdat de Rechtbank de waarde van 
den onteigenden grond niet op 50 cent en 
ook niet op 40 cent per JVJ:2 mocht stdlen nu 
zij vaststelt, dat de geschatte opbrengst
waarde f 0.30 per M2 is, immers een bedrag 
van f 0.40 en zeker een van f 0.50 per M2 
onder alle omstandigheden, althans in casu, 
belangrijk hooger moet warden geacht dan 
f 0.30 per M 2, terwijl, zooals de Rechtbank 
terecht heeft aangenomen de verkoopprijs 
nimmer belangrijk hooger mag liggen dan de 
opbrengstwaarde. 

II. S . of v. t. van de artt. 158 Grondwet, 
48 Rv. , 2, 18, 24, 28, 37, 40, 41, 62, 63, 64 en 
72a Onteigeningswet, 

doordat de Rechtbank een post van f 5000 
heeft uitgetrokken wegens waardeverminde
ring van het overblijvende - de buitenplaats 
- door verstoring van het uitzicht, 

zulks ten onrechte, 
omdat ten eerste de buitenplaats niet 

grenst aan het weiland, waarvan een dee! 
onteigend wordt maar daarvan door een weg 
gescheiden is en ten tweede blijkens het des
kundigenrapport, welks inhoud in het vonnis 
als ingelascht moet warden beschouwd. het 
overblijvende, de buitenplaats, niet tezamen 
met het onteigende, wordt geexploiteerd, 
daar de eigenaar de buitenplaats zelf be
woont maar de te onteigenen weide verpacht, 
waaraan niet afdoet de overweging van de 
Rechtbank, dat tusschen de buitenplaats en 
het onteigende een zeker onderling verband 
bestaat, blijkende uit de omstandigheid, dat 
bij den aankoop door Dr. Moll van Charante 
van de buitenplaats een erfdienstbaarheid 
tot uitzicht bestond te nutte van dit dee! en 
ten laste van het onteigende dee!; 

0. dat in de tweede zaak als middel van 
cassatie is opgeworpen: 



1942 4 MAART 72 

S . en/ot v. t. van de artt. 158 Grondwet, 
48 Rv., 2, 40, 62-64 en 72a 0nteig.wet, 1, 2, 
4, 6 en 7 Besluit van de Secr.-Gen. van de 
Dep. van Landbouw en Visscherij, van Fi
nancien en van Justitie met betrekking tot 
het vervreemden van landbouwgronden van 
27 Nov. 1940, zijnde Verord. No. 219/1 940; 2, 
3, 4, 5 en 6 Beschikking van den Secr.-Gen. 
van het Dep. van Landbouw en Visscherij 
van 30 Jan. 1941 No. 10256, afdeeling IX 
Letter B, Directie van den Landbouw, 

omdat de Rechtbank, inlasschende, over
nemende en tot het hare makende het navol
gende betoog der deskundigen: 

- het gedeelte van het rapport van de 
deskundigen, dat reeds bij de weergave van 
het eerste middel van cassatie in de eerste 
zaak is opgenomen -

bij de bepaling van de waarde van de per
ceelen weiland ter grootte van 13,730 M 2 ten 
onrechte - zijnde immers de bepalingen van 
bovengenoemde Verordening en Beschikking 
niet van toepassing bij onteigening ten alge
meene nutte - met de p rijsdrukkende bepa
lingen van deze Verordening en van deze Be
schikking heeft rekening gehouden; 

0 . nu omtrent het laatstvermelde middel 
van cassatie: 

dat, al is door art. 6 van het in het middel 
aangehaalde Besluit van 27 Nov. 1940 bui
t en twijfel gesteld, dat op onteigening ten al
gemeenen nutte de voorschriften van het 
Besluit, in het bijzonder die van de artt. 2, 3 
en 4, niet van toepassing zijn, zulks niet me
debrengt, dat de in art. 40 der 0nteigenings
wet bedoelde waarde van het te onteigenen 
goed zou moeten warden vastgesteld los van 
den invloed, <lien de bepalingen van het 
Besluit en de overeenkomstig art. 7 van het 
Besluit voor het Pachtbureau gegeven bin
dende algemeene richtlijnen op de waarde 
van landbouwgronden uitoefenen; 

dat dan ook het door partij Moll van Cha
rante aangevoerde middel is ongegrond; 

0. aangaande het eerste middel in de eer
ste zaak gesteld: 

dat de Rechtbank heeft geoordeeld, dat 
onder de werking van het genoemde Besluit 
aan den onteigenden grond een waarde van 
f 0.50 per M 2 valt toe te kennen, daarbij er 
van uitgaande dat met het oog op aard en 
Jigging van den grond verkoop tegen ge
noemd bedrag bij het Pachtbureau geen be
zwaar zou ontmoeten; 

dat niet is in te zien, waarom de Recht
bank niet zou mogen uitgaan van de erva
ring, d at de Pachtbureaux zich in het alge
meen niet streng aan de letter van de inge
wikkelde prijsdrukkende bepalingen houden; 

dat aannemelijk is, dat de Rechtbank daar
bij niet aan onwettige handelingen van de 
Pachtbureaux heeft gedacht, <loch aan toe
passing der betrokken bepalingen overeen
kornstig hare werkelijke beteekenis mede ge
let op zin en strekking der in onderling ver
band beschouwde bepalingen; 

dat derhalve de grief, vervat in het eerste 
onderdeel van het rniddel, tevergeefs is voor
gedragen; 

dat evenrnin het tweede onderdeel van het 

middel kan slagen, daar de beoordeeling of 
een contrapraestatie belangrijk hooger is dan 
de opbrengstwaarde van het goed, afhanke
lijk is van waardeering van de feitelijk e om
standigheden betrekkelijk dat goed en der
halve, als van feitelijken aard, niet staat on
der het toezicht van den Hoogen Raad ; 

dat derhalve het middel in zijn geheel is 
ongegrond; 

0. omtrent het tv,eede middel in de eerste 
zaak, dat noch de omstandigheid, dat het 
onteigende weiland door een weg is geschei
den van de buitenplaats, noch de omstandig
heid, dat dit weiland door verweerder wordt 
verpacht en de buitenplaats door hem wordt 
bewoond, een beletsel vormt om de buiten
plaats als ,,het niet onteigende" in den zin 
van art. 41 der 0nteigeningswet aan te rner
ken, nu de eigendom van het weiland, even
als voorheen de erfdienstbaarheid van uit
zicht, strekt orn aan verwcerder als eigenaar 
van de buitenplaats het genot van onbelem
rnerd uitzicht te versch affen en voor de toe
komst te verzekeren; 

dat dus ook <lit middel faalt; 
Verwerpt de beide beroepen in cassatie; 
Compenseert .de kosten op de beide be-

roepen in cassatie gevallen in dier voege, dat 
partij Commissaris der Provincie Zuid-Hol
land twee derde zal dragen in de kosten van 
partij Dr. Moll van Charante (salaris f 360), 
en dat voor het overige iedere partij haar 
eigen kosten zal dragen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia : 
Ter terechtzitting van den Hoogen Raad, 

waar beide beroepen denzelfden dag werden 
behandeld, zijn deze zaken 'gevoegd op ver
zoek van partijen. 

Eischer's eerste middel onder a tast de 
door de Rechtbank overgenornen beschou
wing van deskundigen aan, dat de Pachtbu
reaux zich in het algemeen niet streng aan 
de letter van de ingewikkelde prijsdrukkende 
bepalingen houden, dat onder b b estrijdt de 
uitlegging van wat ,,niet belangrijk hooger" 
is, immers art. 4 lid I van het Besluit van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij d.d. 30 
J anuari 1941 (Stet. 30 Jan. 1941, no. 21) 
zegt: ,,Bij de beoordeeling van de tegen
praestatie houdt het P achtbureau zich a:,.n 
den in art. 2 van het besluit gestelden regel, 
dat de bedongen t egenpraestatie niet hooger 
rnag zijn dan de gerniddelde verkoopprijs in 
1939 van landbouwgronden, welke in aard en 
Jigging overeenkomen met het te vervreem
den object, m et dien verstande, dat deze 
verkoopprijs nirnrner belangrijk hooger mag 
liggen dan de opbrengstwaarde van het ob
ject". Hiervan is de Rechtbank afgeweken, 
want f 0.50 is belangrijk hooger dan f 0.,30, 

De Rechtbank heeft de gronden, aange
voerd in het rapport der deskundigen, over
nemende, de waarde van het te onteigenen 
gedeelte vastgesteld op f 0.50 per M 2. 

Die gronden zijn: 
1. dat het terrein geschat moet warden als 
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weiland, geschikt om, na omploeging, te war
den gebruikt als tuingrond. 

2 . dat bij de schatting van den te onteige
nen grond rekening is te houden met verschil
lende voorschriften die de waarde drukken. 

3. dat de pacht, die laatstelijk gemaakt 
werd, overeenstemt met de opbrengstwaarde 
van f 0.30 per M2. 

4. dat de gemiddelde verkoopprijs in 1939 
van landbouwgronden, welke in aard en Jig
ging overeenkomen met het te vervreemden 
object, te schatten is op f 0.50 per M 2. 

5. dat, gelet op de omstandigheid, dat de 
koopsom niet belangrijk hooger mag zijn dan 
de op f 0.30 geschatte opbrengstwaarde, de 
waarde te stellen zou zijn op f 0.40 per M 2. 

6. dat, waar het bekend is, dat de Pacht
bureaux zich in het algemeen niet streng aan 
de letter van de ingewikkelde prijsdrukkende 
bepalingen houden, zij het zeer waarschijn
lijk achten, dat, wegens de uiterst gunstige 
Jigging van het te schatten stuk grond voor 
het gebruik als tuingrond - mits met de 
lange zijde van ruim 200 M . aan het vaarwa
ter -, verkoop voor f 0 .50 per M 2 geen be
zwaar zou ontmoeten. 

7. dat, indien de prijsdrukkende bepalin
gen niet golden, zij zonder twijfel een hoo
ierc waarde zouden aannemen. 

8. dat zij mitsdien de waarde van het ter
rein, overeenkomstig de werkelijkheid, schat
ten op f 0.50 per M2. 

Het eerste middel stelt nu onder a, dat de 
(m. i. feitelijke) opmerking, als zouden de 
Pachtbureaux zich in het algemeen niet 
streng aan de letter van de ingewikkelde 
prijsdrukkende bepalingen houden, een on
wettige praktijk oplevert, in strijd met de 
publieke orde en de goede zeden, zoodat de 
Rechter daarmede niet rekening mag houden 
bij de waardebepaling van den te onteigenen 
grond. 

De regelingen bij het Besluit van 27 Nov. 
1940 van de Secretarissen-Generaal van 
Landbouw en Visscherij, van Financien en 
van Justitie en bij dat van 30 Januari 1941 
van den Secretaris-Generaal van Landbouw 
en Visscherij betreffende het vervreemden 
van landbouwgronden zijn gericht tot de 
Pachtbureaux, niet tot den gewonen burger
lijken R echter, die de waarde heeft te bepa
len bij onteigeningen. Nu wordt in boven
staande gronden voor de waardebepaling on
der 6 vermeld - op m. i. in cassatie onaan
tastbare wijze - hoe de Pachtbureaux zich 
naar die regelen gedragen en gezegd, dat zij 
er zich niet bijzonder streng aan houden. Met 
dit feit houdt de Rechtb. bij de waardeering 
rekening. 

Ik acht het niet noodig te treden in de bij 
pleidooi voor verweerder geopperde stelling, 
dat de beperking (verkoopprijs nimmer be
langrijk hooger dan opbrengstwaarde) ge
noemd in het Besluit van 1941 niet bindend 
zou zijn, als in strijd met art. 2 van de Ver
ordening van 1940, daar naar mijn meening 
de Rechter hierover niet te oordeelen heeft. 
De bovenomschreven regelingen echter be
vatten, zooals reeds gezegd, alleen voorschrif
ten voor de Pachtbureaux, en de omstandig-

heid, dat deze, naar feitelijk wordt vastge
steld, daaraan een ruime uitlegging geven 
en daarbij het begrip ,,niet belangrijk hoo
ger" anders opvatten dan eischer, brengt m.i . 
niet mede, dat zij handelen in strijd met de 
openbare orde en de goede zeden. 

Met deze opmerking kom ik vanzelf tot 
het tweede middel sub 2 en meen ik de vraag 
of de Rechter in cassatie het begrip ,,belang
rijk hooger" toetsen kan, ontkennend te moe
ten beantwoorden. 

Eerst wanneer - b.v. in percentages -
nauwkeurig was aangegeven in de Besluiten 
wat onder ,,belangrijk hooger" te verstaan 
valt, zou de H. R. in een geval als dit kunnen 
ingrijpen. Nu de Pachtbureaux een verkoop
prijs van f 0.50 blijkbaar niet belangrijk hoo
ger achten dan een opbrengstwaarde van 
f 0.30, zal bij de gegeven regeling de R echter 
zich van de al of niet juistheid daarvan geen 
andere voorstelling kunnen maken. 

Ik ben dus van oordeel, dat de Rechter 
niet kan oordeelen over de vraag of f 0.50 
per M 2 belangrijk hooger is dan f 0.30 of ook 
dan f 0.40 en meen, dat het eerste middel niet 
tot cassatie kan leiden. 

Het tweede middel van eischer raakt een 
geheel ander onderwerp en bestrijdt het toe
schatten van het bedrag van f 5000 wegens 
waardevermindering van het overblijvende 
door verstoring van het uitzicht. Het doet dit 
op twee gronden, welke ik beide onjuist acht. 

Al grenst de buitenplaats niet aan het wei
land, waarvan een deel onteigend wordt, doch 
waarvan het door een weg gescheiden is, en 
al wordt die buitenplaats niet tezamen met 
het onteigende geexploiteerd, zoo neemt dit 
m. i . niet weg, dat in de gegeven omstandig
heden gesproken moet worden van een eco
nomisch geheel. Is dit aanwezig, dan komt 
het o·verblijvende in aanmerking voor schade
loosstelling wegens waardevermindering, zoo
als de vaste rechtspraak leert (arresten 12 
Maart 1867 (W. 2882); 25 Juni 1928 (W. 
n858; N. J. 1928, 14I9); 25 Juli 1930 (W. 
12229; N . J. 1930, 1576; 13 Juni 1934 (W. 
12794; N . J . 1934, 1317). 

Uiti die arresten valt af te leiden, dat ook 
in dit geval, zooals zulks nader omschreven 
is in de hierboven overgenomen rechtsover
wegingen der Rechtb. en waarbij blijkt, dat 
verweerder het uiterste heeft gedaan om zijn 
uitzicht te behouden, n.l. door aankoop van 
het thans niet onteigende dee!, waardoor 
zelfs het bestaande servituut te niet ging, 
voldoende economisch verband aanwezig was, 
om schadeloosstelling toe te kennen. Hieraan 
doet niet af dat de Rechtb. in overweging 3 
alleen spreekt van ,,onderling verband". 

Verweerder, de eigenaar, had genot van het 
weiland, al werd het laat$te verhuurd, door 
het uitzicht en op die wijze had zoowel hij 
als de huurder genot ervan, al draagt dit een 
geheel verschillend karakter. 

Ook dit tweede middel kan naar mijn oor
deel niet tot cassatie leiden. 

Verweerder, zijnerzijds als eischer tot cas
satie optredend, droeg een middel voor, een 
onderwerp betreffend, dat zeer onlangs voor 
den H . R . behondeld is in de onteigenings-



1942 4 MAART 74 

procedure van den Commissaris der Provin
cie Limburg tegen Duynstee en Genders. Op 
7 Jan. I.I. is daarin door den Proc.-Gen. con
clusie genomen, en vermoedelijk zal onmid
dellijk voor ik thans in deze zaak concludeer, 
de uitspraak door Uwen Raad gedaan war
den. Ik meen daarom op dit middel niet diep 
te moeten ingaan, maar mij te kunnen be
perken tot het volgende. 

De stelling van het middel is nu, dat de 
Rechtb. ten onrechte bij de waardebepaling 
rekening heeft gehouden met de prijsdruk
kende bepalingen der meergenoemde Veror
dening No. 219/1940 en de Beschikking van 
30 J an. 1941. 

Art. 6 der Verordening verklaart de bepa
Jingen niet van toepassing op onteigening ten 
algemeenen nutte, hetgeen m . i. wil zeggen 
dat de daarin opgenomen regelen niet ge
volgd behoeven te worden bij onteigening ten 
algemeenen nutte. Dit brengt echter volstrekt 
niet mede, dat Verordening en Beschikking 
niet haar invloed zouden doen gelden op de 
waardebepaling van land. Ik acht het zeer 
voor de hand Jiggend, dat iedere keeper van 
land er rekening mee zal dienen te houden, 
en gevolg daarvan is weer, dat zij ook een rol 
zullen spelen bij de waardebepaling in geval 
van onteigening. 

De Rechtb. heeft m . i . dus terecht met de
ze factor rekening gehouden. 

Mijn conclusie strekt tot verwerping van 
het beroep zoowel van eischer-verweerder, 
als van verweerder-eischer en wanneer beide 
partijen in het ongelijk worden gesteld tot 
compensatie der proceskosten in cassatie. 

(N. J.) 

4 Maart 1942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Woningwet art. 
43.) 

Een bepaling in voorschriften krach
tens art. 43, volgens welke een groot aan
tal woningen in het betrokken dee! der 
gemeente voortaan slechts met goedvin
den van den burgemeester als zoodanig 
zou mogen blijven gebruikt worden, legt 
de beslissing over de vraag, of de eige
naren der bestaande woningen al dan 
niet aan deze zeer ver gaande en wel
haast aan onteigening grenzende beper
king van hun eigendomsrechten zullen 
zijn onderworpen, in handen van den 
burgemeester, en is dan ook nie t voor 
goedkeuring vatbaar. 

Evenzeer bestaat bezwaar tegen de 
omstandigheid, dat onder de werking 
der verordening vallen de openbare we
gen en wateren, voor welke de in de 
voorschriften gegeven bestemming tot 
uitoefening van een bedrijf van handel 
of nijverheid niet kan gel<len, zoomede 
de terreinen der spoorwegen, voorzoover 
zij niet kunnen geacht worden bestemd 
te zijn voor handel en nijverheid. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het ter goedkeuring aangeboden 
besluit van den Regeeringscommissaris voor 
Amsterdam van r Aug. 1941, No. 231, hou
dende vaststelling van voorschriften, als be
doeld in art. 43 der Woningwet; 

Gelet op het ambtsbericht van den In
specteur van de Volksgezondheid (Volks
huisvesting) van 28 Oct. 1941, No. 135/ 
G .7.d.; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord, (advies 
van 25 Febr. 1942, No. 23); 

0. dat de Regeeringscommissaris voor 
Amsterdam bij besluit van I Aug. 1941 heeft 
vastgesteld eene verordening tot vaststelling 
van voorschriften, bedoeld in art. 43 der 
W oningwet, met betrekking tot den aard der 
bebouwing en het gebruik der gronden, ge
legen in eenige gedeelten van de bebouwde 
kom der gemeente Amsterdam; 

dat deze verordening ter goedkeuring is 
aangeboden; 

0 . dat, daargelaten of de onderwerpelijke 
verordening, voorzoover zij mede betrekking 
heeft op het gebruik van de op de gronden 
aanwezige opstallen, zich verdraagt met art. 
43 van de Woningwet, voorschrijvende dat 
de gemeenteraad met bet rekking tot zoowel 
den aard van de bebouwing als het gebruik 
van gronden, in de bebouwde kom gelegen, 
voorschriften kan vaststellen, daartegen in 
ieder geval bezwaar meet worden gemaakt, 
vermits ingevolge het bepaalde in art. 2 een 
groot aantal woningen in het onderhavige 
gebied voortaan slechts met goedvinden van 
den burgemeester als zoodanig zou mogen 
blijven gebruikt worden; 

dat hierdoor de beslissing over de vraag, 
of de eigenaren der bestaande woningen al 
dan niet aan deze zeer vergaande en wel
haast aan onteigening grenzende beperking 
van hun eigendomsrechten zullen zijn onder
worpen, in handen van den burgemeester 
wordt gelegd; 

dat weigering van v rijstelling in menig ge
val tot gevolg zou hebben, dat de waarde 
van het pand zeer aanzienlijk daalt en de 
eigenaar, wien geen schadeloosstelling is ge
waarborgd, emstig wordt benadeeld, daarge
laten neg het persoonlijk offer, dat den eige
naar, die aan zijn woning is gehecht en deze 
moet verlaten, zou worden opgelegd; 

dat geenszins is gebleken, dat de openbare 
belangen der volkshuisvesting, welke de ver
ordening beoogt te behartigen, deze regeling 
ten opzichte van bestaande woningen zoo 
dwingend eischt, dat zij daarin hare recht
vaardiging zou kunnen vinden; 

dat het reeds op dezen grond niet toelaat
baar moet worden geacht, dat de verorde
ning mede de bestaande woningen in hare 
regeling betrekt; 

dat weliswaar de burgemeester van Am
sterdam heeft te kennen gegeven, dat hij op 
ruime schaal c. a. ten aanzien van bestaan
de woningen vrijstelling zou verleenen, doch 
dat deze verklaring aan het hiervoren aange
geven bezwaar tegen de verordening niet in 
voldoende mate tegemoetkomt; 

0 . dat een tweede, hoewel minder gewich-
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tige bedenking tegen de verordening is ge
legen in de omstandigheid, dat onder hare 
werking vallen de openbare wegen en wate
ren · 

d~t toch voor de openbare wegen en wate
ren de in art. 1 gegeven bestemming tot uit
oefening van een bedrijf van handel of nij
verheid uit den aard der zaak niet kan gel
den; 

dat weliswaar bij de toepassing van de 
verordening in dit opzicht geen moeilijkhe
den zouden zijn te duchten, aangezien voor 
een en antler vrijstelling zou worden ver
leend, <loch dat aan de redactie der verorde
ning geen te hooge eischen ware gesteld ge
weest, daarin tot uitdrukking te brengen, 
dat de openbare wegen en bet uitgestrekte 
watergebied in bet onderhavige standsge
deelte van de werking der verordening zijn 
ui tgezonderd; 

dat eenzelfde bezwaar geldt met betrek
king tot bet niet uitgezonderd zijn van de 
terreinen der spoorwegen, voorzoover zij niet 
kunnen geacht worden te zijn bestemd voor 
handel en nijverheid ; 

0. dat op grond van bet vorenstaande de 
verordening niet voor goedkeuring in aan
merking kan komen; 

Gezien de Woningwet, de achtste veror
dening van den Rijkscommissaris voor bet 
bezette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied en de zesde dezerzijdsche 
beschikking ter uitvoering van deze verorde
ning (Nederlandsche Staatscourant No. 206 
van 1941); · 

Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver
ordening No. 23/1g40 van den Rijkscommis
saris voor bet bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

aan bet vorengenoemd besluit van den Re
geeringscommissaris voor Amsterdam van 1 
Aug. 1941, No. 231, goedkeuring te onthou-
den. (A. B.) 

4 Maart z942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van bet Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Armenwet art. 
39.) 

Wel was patiente, toen zij als dienst
bode haar intrek nam in een sanatorium 
te Z. geestelijk niet als geheel volwaar
dig aan te merken, <loch zij was toen tot 
bet vestigen van een hoofdverblijf in 
staat. Haar verblijf in bet sanatorium 
droeg, al werden de voorwaarden daar
voor geheel buiten haar om geregeld, niet 
een zoo afhankelijk karakter, dat uit 
<lien hoof de de band met de vorige woon
plaats zou mogen geacht worden niet
tegenstaande haar vertrek uit die ge
meente in stand te zijn gebleven. Der
halve moet de gemeente Z. als woon
plaats in den zin van art. 39 wmden aan
gemerkt. 

De Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien bet geschil over de woonplaats van 
de armlastige krankzinnige Geertruida van 
den Hoff; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
25 Februari 1942, No. 2g); 

0. dat Mejuffrouw Geertruida van den 
Hoff, geboren 10 Juli 1910, destijds wonende 
te Druten, toen zij wegens haar niet geheel 
volwaardige geestvermogens moeite had een 
betrekking te vinden, in Febr. 1937 door toe
doen van den toenmaligen gemeentesecreta
ris, tevens voorzitter van het burgerlijk arm
bestuur van Druten in het Roomsch Katho
liek Sanatorium ,,Emmapaviljoen" te Zeve
naar een onderkomen vond, en we! aldus, dat, 
zooals met deze inrichting werd overeenge
komen, zij werkzaamheden als dienstbode 
zou verrichten, zonder daarvoor geldloon te 
genieten, terwijl jaarlijks van de zijde der 
gemeente Druten f 7.'i (later verminderd tot 
f 50) als bijdrage in de kosten van kleeding 
zou worden betaald en tevens eventueele uit
gaven wegens ziekte voor rekening der ge
meente werden genomen; dat zij op 18 Febr. 
1937 uit het bevolkingsregister te Druten 
naar Zevenaar werd afgevoerd; 

dat het in October 1940 noodig was haar 
in bet St. Elizabethsgasthuis te Arnhem te 
doen opnemen, in welke inrichting zij ver
bleef tot 14 Jan. 1941, op welken datum zij 
in de afdeeling (aangewezen in den zin van 
art. 7 der wet tot regeling van bet Staatstoe
zicht op krankzinnigen) van de psychiatri
sche inrichting ,,Coudewater" te Rosmalen 
werd geplaatst, nadat de daartoe aangewe
zen deskundige op II Jan. daaraanvooraf
gaande een verklaring, als bedoeld in art. 
39, 4de lid der Armenwet had afgegeven; 

dat over de betaling van de kosten van 
verpleging van de patiente in de laatstge
noemde inrichting geschil is ontstaan tus
schen de gemeenten Druten en Zevenaar en 
Ged. Staten er niet in geslaagd zijn dit ge
schil in der minne bij te leggen; 

dat de burgemeester van Druten niet be
reid is, de bedoelde kosten voor rekening dier 
gemeente te nemen, omdat zijns inziens niet 
Druten, doch Zevenaar als de woonplaats van 
de patiente was te beschouwen, waartoe hij 
aanvoert, dat de patiente haar woonplaats 
naar Zevenaar in 1g37 heeft overgebracht, 
terwijl geen wettelijke band haar meer aan 
Druten bindt; dat zij in het Sanatorium 
,,Emmapaviljoen" te Zevenaar als dienst
bode in betrekking was, en daar volgens haar 
zeggen hard moest werken; dat zij weliswaar 
geestelijk niet geheel volwaardig was, doch 
dat dit niet wegneemt, dat hier we! degelijk 
gesproken mag worden van het aanvaarden 
van een dienstbetrekking door een persoon, 
die over voldoende verstandelijke vermogens 
beschikte om zulks uit eigen wil te doen of 
te laten, dat de bemoeienis van den gemeen
tesecretaris met de patiente destijds niet ten 
doel had een psychisch abnormaal persoon 
in een gesticht onder te brengen, doch wel 
om een hulpbehoevend mensch aan een be-
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trekking te helpen, dat uit het feit, dat de 
gemeente Druten aan de inrichting te Zeve
naar voor haar betaalde, niet mag worden 
geconcludeerd, dat Druten ook thans moet 
betalen, nu de patiente in een inrichting, 
aangewezen in den zin van art. 7 der wet tot 
regeling van het Staatstoezicht op krankzin
nigen, moet worden opgenomen, dat immers 
de vroegere betaling niet als een wettelijke 
verplichting der gemeente Druten moet war
den beschouwd, maar meer als een uiting 
van vrijgevigheid; 

dat het gemeentebestuur van Zevenaar 
evenmin tot het betalen van de verplegings 
kosten bereid is, aangezien zijns inziens de 
patiente door bet bestuur van het Sanato
rium aldaar is aangenomen, teneinde haar 
en hare familie te helpen; dat zij toen reeds 
dermate abnormaal was, dat zij haar eigen 
belangen ruet kon behartigen; dat haar 
komst in het Sanatorium dan ook niet door 
haarzelve, maar door andcren is bewerkstel
ligd; dat zij geestelijk niet in staat was een 
beslissing te nemen, welke verandering van 
domicilie tengevolge zou hebben gehad; dat 
zij dus haar domicilie niet te Zevenaar heeft 
gevestigd; 

0. dat Geertruida van den Hoff, toen zij 
haar intrek nam in het Emmapaviljoen te 
Zevenaar, weliswaar geestelijk niet als geheel 
volwaardig was aan te merken, doch dat 
geenszins is aannemelijk gemaakt, dat zij 
toenmaals niet in staat zou zijn geweest tot 
het vestigen van een hoofdverblijf; dat zij, 
in aanmerking genomen de omstandigheden, 
zooals die zich in het onderhavige geval 
voordeden, moet geacht worden bij haar 
komst te Zevenaar haar hoofdverblijf aldaar 
te hebben gevestigd; 

dat, al werden de voorwaarden, waaronder 
zij in het Emmapaviljoen werd aangenomen, 
geheel vanwege het gemeentebestuur of het 
burgerlijk armbestuur van Druten met het 
bestuur dier inrichting geregeld en al ver
leende Druten te dezer zake eenigen gelde
lijken steun, haar verblijf aldaar, waar zij 
haar eigen kost en inwoning verdiende, niet 
een zoo afhankelijk karakter droeg, dat uit 
dien hoofde de band met de gemeente Dru
ten zou mogen geacht worden ruettegen
staande haar vertrek uit die gemeente in 
stand te zijn gebleven; 

dat hieruit volgt, dat de patiente, daarge
laten nog, of art. 79 van het Burgerlijk Wet
boek in dit geval toepassing kan vinden, op 
het ten deze beslissende tijdstip haar woon
plaats in den zin van dit Wetboek had te 
Zevenaar; 

dat mitsdien ingevolge art. -~9, 4e lid der 
Armenwet de voormelde verplegingskosten 
van Geertruida van den Hoff uit de kas van 
de gemeente Zevenaar behooren te worden 
voldaan; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23 /1g40 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algem. Bestuur b esloten: 

de gemeente Zevenaar aan te wijzen als de 
woonplaats van de armlastige krankzinnige 
Geertruida van den Hoff, voor de toepassing 
van art. 39 der Armenwet. 

(A. B.) 

5 Maart z942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het D epartement van 
Binnenlandsche Zaken. (Woningwet 
art. 36 j 0

• art. 43.) 
Door de in de bebouwingsvoorschrif

ten voorgeschreven grondoppervlakten 
voor vrijstaande landhuizen en landar
beidersworungen zou worden mogelijk 
gemaakt dat andere personen dan die, 
welke voomemens zijn het land te be
werken, zich ter plaatse zouden vesti
gen, hetgeen niet gewenscht is. 

Ten onrechte ontbreekt in de bebou
wingsvoorschriften ten aanzien van be
paalde bebouwing, een voorschrift be
treffend den zijdelingschen afstand tot 
de erfscheiding en een voorschrift ter 
regeling van de dichtheid der bebouwing 
langs de onderscheidene wegen. 

Uit stedebouwkundig oogpunt is het 
ongewenscht, dat aan het gemeentebe
stuur de bevoegdheid is gegeven toe te 
staan, dat in het gebied, bestemd voor 
landelijke bebouwing, inrichtingen voor 
vervaardiging of herstelling van produc
ten worden gebouwd. 

De Socretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het overeenkomstig art. 37, ge lid , 
in verband met art. 40, 2e lid, der Woning
wet ter goedkeuring aangeboden besluit van 
Ged. Staten van Overijssel van 20 Mei 1941, 
No. 3598/3262, 4e afdeeling, houdende vast
stelling van een uitbreidingsplan c.a. der 
gemeente Denekamp; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 25 Febr. ~942, No. 249 (1941); 

0. dat Ged. Staten van Overijssel bij hun 
besluit van 20 Mei 1941, No. 3598/3262, 4e 
afdeeling, hebben vastgesteld een plan van 
uitbreiding voor de gemeente Denekamp, 
bestaande uit de plannen in onderdeelen , 
dorp Denekamp, Lattrop, Ti lligte en Deur
ningerveld, en een plan in hoofdzaak voor 
het overige gebied der gemeente, overeen
komstig het gewijzigd ontwerp-plan, als
mede bebouwingsvoorschriften, behoorende 
bij de genoemde plannen in onderdeelen, 
overeenkomstig het gewijzigd ontwerp, zulks 
in verband met het feit, dat de raad der ge
meente Denekamp niet heeft voldaan aan de 
bij eerder besluit van Ged. Staten opgelegde 
verplichting tot het vaststellen van een plan 
van uitbreiding voor de gemeente binnen den 
daarbij gestelden termijn van vier maanden, 
nader verlengd tot zes maanden; 

dat Ged. Staten daarbO hebben overwo
gen, dat, wat de ingediende bezwaarschriften 
betreft, G. J. Fisscher, te D enekamp, tegen 
het ontwerp-plan bezwaar heeft gemaakt, 
aanvoerende, dat hij zijn perceel sectie G 
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No. 5267 niet als bouwterrein zal kunnen 
gebruiken; dat het bedoelde perceel gelegen 
is in het plan in onderdeelen voor dorp De
nekamp. en op het ontwerp-plan bestemd is 
voor ,,gesloten bebouwing"; dat het perceel 
gelegen is aan twee smalle weggetjes, op het 
ontwerp-plan niet als zoodanig aangegeven, 
welke niet voldoen aan de eischen, welke in 
de Bouwverordening, met betrekking tot we
gen, waaraan gebouwd mag worden, zijn ge
steld; dat het bedoelde perceel derhalve ook 
thans, onafhankelijk van een uitbreidings
plan, op zichzelf niet bebouwd kan warden; 
dat door wijziging van het plan aan dat be
zwaar niet tegemoet kan worden gekomen; 
dat B . J. Mensink te Denekamp zich be
zwaard gevoelt, aangezien zijn perceel sec
tie G. No. 2871, op het plan in onderdeelen 
voor dorp Denekamp wordt doqrsneden door 
het trace van een geprojecteerden weg; dat 
het bedoelde perceel gelegen is aan een weg, 
welke niet voldoet aan de eischen, welke in 
de Bouwverordening zijn gesteld met be
trekking tot wegen, waaraan gebouwd mag 
worden, zoodat bet perceel van den adres
sant thans niet, zonder meer, als bouwter
rein beschouwd kan warden; dat overigens 
ongeveer 1/3 gedeelte van het perceel buiten 
het plan in onderdeelen, doch binnen het 
plan in hoofdzaak valt, en dat gedeelte der
halve bebouwd kan worden overeenkomstig 
de daaraan op het plan in hoofdzaak ge
geven bestemming; dat over het binnen het 
plan in onderdeelen vallende gedeelte van 
het perceel een weg is geprojecteerd, waar
door, nadat deze weg is aangelegd, het over
blijvende gedeelte van het perceel als bouw
terrein zeer gunstig gelegen zal zijn; dat, in 
verband met een en ander, het bezwaar van 
den adressant ongegrond moet worden ge
acht; dat A. Suskind te Denekamp van mee
ning is, dat de op het ontwerp-plan aange
geven grens van de bebouwing ter plaatse 
van zijn perceel sectie G. No. 5369, samen
valt met de voorgevelrooilijn overeenkom
stig een destijds door den raad van Dene
kamp vastgesteld rooilijnplan, waaraan bij 
Koninklijk besluit van 28 Febr. 1940, No. 26, 
voor zoover betreft de vaststelling van een 
rooilijn over het bedoelde perceel, goedkeu
ring is onthouden; dat die meening op een 
misverstand berust ; dat immers op het ont
werp-plan de grens der bebouwing voor het 
perceel van den adressant, in afwijking van 
het rooilijnplan, is bepaald overeenkomstig 
de aanwijzingen destijds te dier zake door 
Ged. Staten aan het gemeentebestuur ver
strekt; dat overigens de belangen van den 
adressant geacht moeten warden voldoende 
te zijn gewaarborgd, door de bij raadsbe
sluit van 25 Aug. 1938 vastgestelde ,,Schade
vergoedingsverordening''; 

dat Ged. Staten de door hen vastgestelde 
plannen met bebouwingsvoorschriften ter 
goedkeuring hebben ingezonden; 

dat tegen de door Ged. Staten genomen 
beslissing bezwaarschriften zijn ingediend 
door: 

1 °. B. J. Mensink, aanvoerende, dat hij 
eigenaar is van het perceel plaatselijk be-

' kend gemeente Denekamp, Molendijk B D 
89, op de ter visie gelegen hebbende kaart 
aangegeven onder No. 2871, welk perceel 
door het gemelde uitbreidingsplan wordt 
aangetast, immers geheel doorsneden; dat 
hij als eerste bezwaar naar voren brengt, dat 
het gemelde uitbreidingsplan in geheel iden
tieken vorm, behoudens enkele uitbreidingen 
reeds eerder, als zijnde voor de gemeente 
Denekamp niet geschikt, is verworpen door 
den raad dier gemeente, terwijl daarenboven 
momenteel hangende is een voorgenomen 
samenvoeging der gemeente Denekamp en 
Ootmarsum, zoodat het hem onbegrijpelijk 
althans praematuur en ook onjuist voor
komt, hangende deze vraag omtrent samen
voeging een uitbreidingsplan voor de ge
meente Denekamp door te voeren; dat dit 
te meer klemt, omdat een uitbreidingsplan 
voor deze gemeente niet verplicht is, nu 
deze gemeente nog geen 10.000 inwoners 
heeft en, indien de voorgenomen plannen tot 
samenvoeging van de gemeenten Denekamp 
en Ootmarsum zullen slagen, alsdan voor 
die samengevoegde gemeenten spoedig vol
gens de wet we! een uitbreidingsplan ver
eischt zal zijn en reeds terstond dienstig zal 
zijn; dat hij dan ook reeds ernstig bezwaar 
maakt tegen het feit zelf, dat een dergelijk 
uitbreidingsplan voor de gemeente Dene
kamp ter visie is gelegd; dat hij immers toch 
door het enkele feit van deze ter-visielegging 
groote schade heeft geleden en nog lijden 
zal; dat hij namelijk zijn voormelde perceel 
stellig had verekocht aan het Rijk ter be
stemming voor eene Marechaussee-kazerne 
en we! voor den prijs van f 10,000, waarvan 
hij schriftelijk bewijs heeft, welke koop en 
verkoop uitsluitend is afgesprongen op het 
feit, dat zijn perceel door dit uitbreidings
plan werd aangetast en we! voor niet minder 
dan twee derde gedeelte; dat hangende dit 
uitbreidingsplan zijn voormeld perceel ze
ker nooit meer dan f 5000 zal opbrengen; dat 
hij ten deze dan ook ten voile alle zijne rech
ten op schadevergoeding moet reserveeren; 
dat door een geprojecteerden weg in het ge
melde uitbreidingsplan zijn perceel geheel 
wordt doorsneden, waardoor ongeveer twee 
derde gedeelte inclusief een dee! van het 
huisperceel verloren gaat en waardoor dit 
zeer in waarde zal dalen; dat ook iedere ze
kerheid tot vergoeding van schade in het 
plan wordt gemist; dat ten slotte naar zijne 
meening het onderhavige uitbreidingsplan 
ook veel te grootscheeps is opgezet en niet 
past voor een gemeente als Denekamp; 

2 °. A. Suskind, aanvoerende, dat Ged. 
Staten van Overijssel het Koninklijk besluit 
van 28 Febr. 1940, No. 26, terzijde stellen en 
de oude rooilijn in Denekamp langs perceel 
sectie G, nummer 5369 handhaven; dat de 
weg langs dit perceel in het ter visie gelegde 
uitbreidingsplan der gemeente Denekamp 
een secundairen weg vormt, daar de primaire 
weg westelijk langs de Brink komt te liggen, 
3 r meter breed, tot doorgaande verbinding 
tusschen Oldenzaal en Nordhorn ; dat de 
oude verbinding door het dorp twee rechte 
hoeken bevat met nauwe toegangen tot die 
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lijke plan had behooren te worden opgeno
men, en we! op een grootere breedte dan hij 
thans bezit, terwijl voorts aan de noordzijde 
bebouwing had kunnen zijn ontworpen; 

dat dan tevens het nadeel voor den hier
bedoelden reclamant ware voorkomen, wiens 
terrein volgens het plan, zooals het thans is 
vastgesteld, onbebouwbaar is geworden en 
ook niet voor bebouwing kan warden ge
schikt gemaakt; 

dat het plan mitsdien, wat het hierbedoel
de gedeelte betreft, niet voor goedkeuring in 
aanmerking kan komen; 

dat voorts op grond van de ter zake ont
vangen ambtsberichten, zooals deze op ver
zoek van de eerder genoemde Afdeeling van 
den Raad van State zijn aangevuld, moet 
worden geoordeeld, dat tegen de bij het plan 
behoorende bebouwingsvoorschriften de na
volgende bezwaren bestaan; 

dat vooreerst de in art. 2 VI sub 2 voorge
schreven grondoppervlakten van ten minste 
0.5 en 0.2 5 ha respectievelijk voor vrijstaan
de landhuizen en landarbeiderswoningen, 
alsmede de in hetzelfde artikel sub 3 voor
geschreven zijdelingsche afstanden tot de 
erfscheiding van respectievelijk 25 en 20 m 
te gering moeten worden geacht; 

dat immers het toelaten van deze catego
rieen woningen het mogeli_ik maakt, dat an
dere personen dan die, welke voornemens 
zijn het land te bewerken, zich ter plaatse 
zouden vestigen; 

dat met name hierdoor de vestiging van 
den noodlijdende arbeidersstand en van bur
gers te midden van het landelijk gebied in 
de hand zou worden gewerkt, hetgeen reeds 
uit economische overweging niet gewenscht 
is· 

'dat ten onrechte ten aanzien van de be
bouwing, bedoeld in art. 2 VI sub 1 a een 
voorschrift ontbreekt betreffende den zijde
iingschen afstand tot de erfscheiding; 

dat vervolgens met de terzake geraad
pleegde organen van het Staatstoezicht op 
de Volksgezondheid moet worden geoordeeld, 
dat eveneens ten onrechte een voorschrift 
ontbreekt ter regeling van de dichtheid der 
bebouwing . langs de onderscheidene wegen; 

dat het aanbeveling zou verdienen om, 
rekening houdende met de verkeersbeteeke
nis der wegen, den afstand tusschen gebou
wen langs den Rijksweg op ten minste 250 m, 
langs de provinciale wegen op t en minste 
150 m en langs de gemeentelijke wegen op 
ten minste 75 m te bepalen; 

dat voorts bezwaar ontmoet de in art. 2, 

lid 4 aan het gemeentebestuur gegeven be
voegdheid om in bijzondere gevallen toe te 
staan, dat in het gebied bestemd voor ,,lan
delijke bebouwing" inrichtingen - met bij
behoorende woning - voor de vervaardiging 
of de herstelling van producten, in het alge
meen ten behoeve van de omwonenden, zoo
als smederijen, timmermanswerkplaatsen en 
dergelijke worden gebouwd, mits deze een 
landelijk karakter dragen; 

dat het toch volgens deze bepaling niet 
onmogelijk zou zijn, dat in de nabijheid der 
bebouwingskernen inrichtingen als hierbe-

doeld zouden verrijzen, hetgeen uit stede
bouwkundig oogpunt ongewenscht is te ach
ten · 

d~t met den Hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid (Volkshuisvesting) moet 
worden geoordeeld, dat een bepaling als de 
onderwerpelijke slechts toelaatbaar zou zijn 
ten aanzien van de in het noordelijk gedeelte 
der gemeente gelegen buurtschap Breklen
kamp, waarvan de afstand tot het kerkdorp 
Lattrop niet minder dan 4.5 km bedraagt, 
waarbij evenwel de bepaling in dier voege 
zal dienen te worden herzien, dat de vesti
ging van de bedoelde inrichtingen slechts in 
de werkelijk noodzakelijke gevallen zal kun
nen worden toegestaan; 

dat tenslotte het plan in hoofdzaak niet 
voor goedkeuring in aanmerking kan komen, 
aangezien dit te weinig is uitgewerkt; 

dat een zoodanige verdere uitwerking 
noodzakelijk is te achten t eneinde bebouwing 
van deter plaatse aanwezige esschen te voor
komen, terwijl voorts verschil zal dienen te 
worden gemaakt m et betrekking tot de be
bouwing van het grootgrondbezit, van de 
heide, de bosschen en het agrarische land; 

dat in verband met het vorenstaande het 
besluit van Ged. Staten van Overijssel niet 
in stand kan worden gelaten; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23'1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlaudsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

aan het bovenomschreven, door Ged. Sta
ten van Overijssel vastgestelde plan van uit
breiding met bijbehoorende bebouwingsvoor
schriften goedkeuring te onthouden. 

(A. B.) 

5 Maart 1942. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 1; Wachtgeldbesluit art. 1, 
eerste lid; Arbeidsbemiddelingswet 1930 
art. 20; Verordeningenblad voor het be
zette Nederlandsche gebied 1941 Stuk 
33 No. 152, betreffende bijzondere maat
regelen op administratief rechterlijk ge
bied art. 3.) 

Terecht heeft de burgemeester, waar
nemende de taak van het gemeentelijke 
Scheidsgerecht, uitspraak gedaan op een 
beroep, bij dat gerecht ingesteld tegen 
een besluit van Burgemeester en Wet
houders. 

Indertijd heeft de gemeenteraad 
klager benoemd tot directeur van 
den gemeentelijken dienst der werkloos
heidsverzekering en arbeidsbemiddeling, 
tevens directeur der Districtsarbeids
beurs". Het woord ,.tevens" moet in dit 
verband worden verstaan als ,,benevens 
tot." Ook in deze laatste functie was 
klager ambtenaar in dienst der gemeen
te, niet van het Rijk. 

Uit de feitelijkheid van de opheffing 
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der Districtsarbeidsbeurs per I Mei 1941 
en het betalen van de directeurstoelage 
tot dezen datum wordt aangenomen, dat 
klager met ingang van dezen datum uit 
deze functie eervol is ontslagen wegens 
opheffing der betrekking. 

De weigering wachtgeld toe te kennen 
op dezen grond, dat klager niet ontslagen 
is, berust dus niet op goeden grond; ver
staan wordt, dat hij recht heeft opwacht
geld. 

Uitspraak in zake: 
E. M. J . W. van den Heuvel, wonende te 

Alkmaar, klager, in persoon ter openbare 
terechtzitting verschenen, bijgestaan door 
zijn raadsman Mr. A. J.M. Leesberg, advo
caat te Alkmaar, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Alkmaar, verweerder, ver
tegenwoordigd door den Burgemeester, voor 
wien ter openbare terechtzitting als gemach
tigde is opgetreden Mr. A. Koelma, secre
taris dier gemeente, wonende te Alkmaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat verweerder d.d. z9 Augustus 1941 

het volgende besluit heeft genomen: 
,,Burgemeester en Wethouders van Alk

maar; 
Gelezen een verzoekschrift d.d . 26 Mei j.l. 

van den heer E. M. J . W. van den Heuvel, 
alhier, om hem in zijn hoedanigheid van ge
wezen Directeur van de met ingang van 
1 Mei tevoren opgeheven districtsarbeids
beurs eervol. ontslag benevens een wachtgeld 
overeenkomstig de gemeentelijke wachtgeld
verordening (gemeenteblad nr. 1643) te willen 
verleenen ; enz." 

,,Gelet op de Wachtgeldverordening (ge
meenteblad nr. 1643); 

Besluiten : 
het verzoek van adressant af te wijzen."; 

0. dat de Burgemeester van Alkmaar -
ingevolge zijn besluit van I September 1941, 
genomen op grond van artikel 27 der Eerste 
beschikking van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken, 
d.d. 19 Augustus 1941, ter uitvoering van de 
Achtste Verordening van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende bijzondere maatregelen op ad
ministratiefrechtelijk gebied (Verordeningen
blad voor het bezette Nederlandsche gebied 
1941, nr. 152) junctis de artt. 1 en 3 dier 
Verordening, waarnemende de taak van het 
Scheidsgerecht der gemeente Alkmaar - bij 
uitspraak van 31 October 1941 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - heeft ver
klaard: ongegrond het door E. M. J. W. 
van den Heuvel als gewezen directeur van 
de districtsarbeidsbeurs te Alkrnaar bij 
klaagschrift van 30 Augustus 1941 ingestelde 
beroep tegen het besluit van Burgerneester 
en Wethouders d.d . 29 Augustus 1941, voor
zoover daarbij afwijzend is beschikt op zijn 
verzoek om wachtgeld, en eveneens onge
grond zijn beroep, voorzoover dit strekt tot 

verkrijging, van eervol ontslag uit zijn be
trekking van directeur van de districtsar
beidsbeurs wegens opheffing van deze functie 
of verandering in de inrichting van den tak 
van dienst, waardoor zijn werkzaamheden 
overbodig zijn geworden; 

0 . dat klager van die uitspraak tijdig bij 
dezen Raad in beroep is gekomen en op de 
bij klaagschrift aangevoerde gronden heeft 
verzocht: 

a. de bestreden beslissing te vernietigen, 
b. te beslissen : 
10. prirnair : dat de door klager gerela

teerde feiten opleveren eervol ontslag aan 
een ambtenaar wegens opheffing zijner be
trekking, althans verandering in de inrich
ting van den tak van dienst, waarbij hij 
werkzaam is en waardoor zijn werkzaam
heden overbodig zijn geworden; 

subsidiair: dat verweerster, wier uitslui
tend orgaan de Burgemeester is, klager als
nog eervol uit voornoemde functie (Direc
teur Districtsarbeidsbeurs) heeft te ontslaan, 
met terugwerkende kracht van I Mei 1941 
af, doende klager vordering daartoe; 

2 0. dat aan klager op den voet der Ge
meenteverordening nr. 1643 een wachtgeld 
behoort te worden uitgekeerd van I Mei 
1941 af; 

0. dat de Burgemeester van Alkmaar bij 
contra-memorie op de daarin gestelde gron
den tot de conclusie is gekomen, dat het ver
zoek om toekenning van wachtgeld niet voor 
toewijzing vatbaar is, evenrnin als het ver
verzoek om toekenning van eervol ontslag 
als directeur van de districtsarbeidsbeurs; 

In rechte : 
0 . dat krachtens artikel 21, tweede zin

snede, van de Verordening, houdende bepa
lingen omtrent het toekennen van wachtgeld 
aan ambtenaren en werklieden in vasten 
dienst der gemeente Alkmaar (wachtgeld
verordening) - zooals dat artikel destijds 
luidde - van vorenbedoeld besluit van 29 
Augustus 1941, voorzoover daarbij het ver
zoek van klager om wachtgeld is afgewezen, 
in elk geval beroep openstond op het Scheids-
gerecht dier gemeente, behelzende toch die 
zinsnede : ,, Van alle besiissingen van Burge
meester en Wethouders kan de betrokkene 
in beroep komen bij het Scheidsgerecht."; 

0 . dat klager tegen het door Burgemeester 
en Wethouders van Alkmaar op 29 Augustus 
1941 te zijnen aanzien genomen besluit op 
30 Augustus d.a.v. beroep heeft ingesteld bij 
dat Scheidsgerecht ; 

0. dat - verrnits de Burgemeester van 
Alkmaar, ingevolge zijn besluit van I Sep
tember 1941, genomen op grond van artikel 
27 der Eerste Beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken, d.d. 19 Augustus 1941, ter 
uitvoering van de Achtste Verordening van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne:ler
landsche gebied betreffende bijzondere maat
regelen op administratiefrechtelijk gebied 
(Verordeningenblad voor het bezette Neder
landsche gebied 1941, nr . 152) iunctis dear
tikelen I en 3 dier Verordening, mede ten 
tijde van het door klager bij het Scheidsge
recht ingestelde beroep de taak van dat 
Scheidsgerecht waarnarn - die Burgemees
ter, in verband met het bepaalde in artikel 12 

K. 2663 
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van de op dezen datum nog van kracht zijnde 
Verordening, regelende het beroep op dat 
Scheidsgerecht, alsmede de samenstelling en 
werkwijze van dat Gerecht, op 31 October 
1941 terecht uitspraak heeft gedaan op het 
door klager ingestelde beroep; 

0. dat voor de beslissing van het onder
havige geschil van overwegend belang is de 
beantwoording van de vraag, of op klager 
als directeur van de districtsarbeidsbeurs te 
Alkmaar van toepassing is vorenbedoelde 
wachtgeldverordening, welke, blijkens het 
bepaalde in artikel 1 daarvan, o.m. toepasse
lijk is op alle ambtenaren in vasten dienst 
der gemeente; 

0. dat zich onder de gedingstukken in af
schrift bevindt het navolgende besluit van 
den Raad der gemeente Alkmaar, d.d. 19 
December I 929: 

,,De Raad der gemeente Alkmaar; 
Gezien de aanbeveling van Burgemeester 

en Wethouders d.d. 10 December j.l. (bij
lage nr. 137); 

Benoemt met ingang van 1 Januari 1930 
tot directeur van den gemeentelijken dienst 
der Werkloosheidsverzekering en Arbeids
bemiddeling, tevens directeur der Districts
arbeidsbeurs den heer Eduard Marie Johan 
Wilhelm van den Heuvel, ambtenaar bij 
genoemden dienst, op een jaarwedde van 
f 3200 (t.w. f 2800 als directeur van den ge
meentelijken dienst der Werkloosheidsver
zekering en Arbeidsbemiddeling en f 400 als 
directeur der Districtsarbeidsbeurs), onder 
voorbehoud van geschiktbevinding bij ge
neeskundig onderzoek en onder gehouden
heid zich in die betrekking te gedragen naar 
de bestaande of nader vast te stellen ver
ordeningen en instructien ; 

Stelt diens pensioensgrondslag met ingang 
van denzelfden datum vast op f 3200."; 

0. dat, nadat klager bij besluit van dien 
Raad van 16 April 1931 met ingang van een 
door Burgemeester en Wethouders te be
palen tijdstip was benoemd tot directeur van 
het gemeentelijk bureau voor sociale zaken, 
tevens secretaris van het bestuur van de ge
meentelijke instelling voor maatschappelijk 
hulpbetoon, zulks ter vervanging van zijn 
directoraat van den gemeentelijken dienst 
der Werkloosheidsverzekering en Arbeids
bemiddeling, Burgemeester en Wethouders 
op 30 Mei 1931 de jaarwedde van klager als 
directeur van dat bureau, tevens secretaris 
van voormeld bestuur met ingang van 8 Juni 
d.a.v. hebben vastgesteld op f 3900, vermeer
derd met f 400 wegens toelage als directeur 
van de districtsarbeidsbeurs, met vaststel
Jing van zijn pensioensgrondslag met ingang 
van dienzelfden datum op f 4300 (f 3900 + 
f 400 wegens toelage als directeur van de 
districtsarbeidsbeurs); 

0. dat laatstelijk bij besluit van Burge
meester en Wethouders van Alkmaar van 
8 Juni 1939 de jaarwedde van klager, direc
teur van het gemeentelijk bureau voor sociale 
zaken, met ingang van 1 Juni 1939 is ver
hoogd met f 200 (4• periodieke verhooging1 
en is gebracht op f 4100, verhoogd met f 335 
wegens toelage als directeur van de districts
arbeidsbeurs, en zijn pensioensgrondslag met 
ingang van dienzelfden datum is vastgesteld 
op f 4435 (jaarwedde f 4100, toelage f 335); 

L. 1942 

0. dat dit besluit van 8 Juni 1939 kenne
lijk steunt op artikel 3 der algemeene salaris
verordening voor de ambtenaren der ge
meente Alkmaar, zooals dit artikel is ge
wijzigd bij besluit van den Raad der ge
meente van 30 Januari 1936, waarbij de be
zoldiging van de hoofden van bedrijven, van 
afzonderlijke takken van dienst en van in
stellingen is geregeld en hetwelk, voorzoover 
ten deze van belang, inhoudt: ,,Directeur 
van het gemeentelijk bureau voor sociale 
zaken, tevens secretaris van het bestuur van 
de gemeentelijke instelling voor maatschap
pelijk hulpbetoon minimum f 3300, maxi
mum f 4300, 5 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200, verhoogd met f 335 wegens toe
lage als directeur van de districtsarbeids
beurs."; 

0. dat naar 's Raads oordeel reeds de wijze, 
waarop van gemeentewege de remuneratie 
van klager als directeur van de districts
arbeidsbeurs geschiedde, er toe moet leiden 
aan te nemen, dat klager in die functie was 
ambtenaar in dienst der gemeente Alkmaar; 

0. dat zulks al heel duidelijk blijkt uit 
vorenbedoeld besluit van 19 December 1929, 
waarbij de jaarwedde van klager voor zijn 
verschillende functie's, waaronder ook die 
van directeur van de districtsarbeidsbeurs, 
op een bedrag is vastgesteld, waarmede de 
Raad der gemeente Alkmaar, kennelijk des
bewust, heeft wmen vastleggen, dat hij 
klager ook in laatstbedoelde betrekking als 
ambtenaar in dienst dier gemeente beschouw
de, hetgeen ook alleszins voor de hand ligt, 
wijl niet aannemelijk is, dat een gemeente 
overgaat tot bezoldiging, door vaststelling 
van een jaarwedde, van een persoon, die niet 
in derzelver dienst is, tenzij eenige wettelijke 
bepaling haar hiertoe zoude nopen, hetgeen 
in casu niet het geval was; 

0 . dat hierin ook door de hiervoren aange
haalde latere besluiten in wezen geen ver
andering is gebracht en met name niet door 
het feit, dat daarin de remuneratie van klager 
als directeur van de districtsarbeidsbeurs is 
betiteld met toelage; 

0. dat ook niet van beslissende beteekenis 
is, dat in het besluit van 19 December 1929 
de benoeming van klager heeft plaats gehad 
tot directeur van den gemeentelijken dienst 
der Werkloosheidsverzekering en Arbeids
bemiddeling, .,tevens directeur der Districts
arbeidsbeurs'', vermits deze Raad - in tegen
ste!ling met het door en namens verweerder 
ter zake betoogde - onder het woord 
,,tevens" in dit verband verstaat ,,benevens 
tot" of we! alsmede tot" · 

0. echter"dat, zelfs al ~are dit anders en 
al zoude dus ,,tevens" niet deze beteekenis 
hebben, ook dan de Raad niet kan deelen 
verweerders standpunt, dat klager in zijn 
laatstgemelde functie een Rijksfunctie be
kleedt; 

0. dat dit met name niet mag worden af · 
geleid uit het feit, dat bij beschikking van 
den toenmaligen Minister van Arbeid, Han
del en Nijverheid d.d. 11 December 1923 
reeds met ingang van 1 Januari 1924 een 
district Alkmaar der arbeidsbemiddeling is 
ingesteld en daarbij is bepaald, dat de ge
meentelijke arbeidsbeurs te Alkmaar in dat 
district zou optreden als districtsarbeids-

6 
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beurs, noch ook uit het bepaalde in artikel 20 
der Arbeidsbemiddelingswet 1930, zooals dat 
toenmaals van kracht was, ingevolge lid 1, 
waarvan de betrokken Minister de taak, om 
als districtsarbeidsbeurs op te treden,- kon 
opdragen aan een der in het district geves
tigde gemeentelijke arbeidsbeurzen, en 
krachtens lid 5 van welk artikel met de dage
lijksche leiding der districtsarbeidsbeurs was 
belast de directeur der aangewezen gemeen
telijke arbeidsbeurs; 

0. toch dat uit een en ander slechts de 
gevolgtrekking mag worden gemaakt, dat 
klager reeds krachtens een wettelijke regeling 
was aangewezen als directeur van de districts
arbeidsbeurs te Alkmaar en dat een uitdruk
kelijke benoeming door of vanwege die ge
meente daartoe niet meer had behoeven te 
geschieden ; 

0. dat de Raad in dit verband nog wil 
wijzen op de bij artikel 1 van paragraaf 17 
van de wet van 29 November 1936, S. 635, 
tot verlaging van de openbare uitgaven, in 
a rtikel 2 der gemeentewet aangebrachte 
wijziging, ingevolge welke nieuwe bepaling 
in de door de Kroon aan te wijzen gemeenten 
van beneden 5000 zielen de ,,bediening van 
secretaris" door den Burgemeester wordt be
kleed, zijnde we! niet voor betwisting vat
baar, dat in een dergelijk geval de secretaris 
niet een R ijksfunctie bekleedt, doch is amb
tenaar in dienst der betrokken gemeente; 

0. dat te dezer zake ook van belang is de 
hiervoren aangehaalde vermelding van de 
toelage als directeur van de districtsarbeids
beurs in de algemeene salarisverordening 
voor de ambtenaren, waardoor klager im
mers mede in die functie als ambtenaar der 
gemeente Alkmaar in den zin van haar Amb
tenarenreglement moet worden aangemerkt, 
houdende toch artikel 1 van dit reglement 
- voorzoover, ten deze van belang - in, dat 
onder ambtenaren voor de toepassing van 
dit reglement worden verstaan alle per
sonen, vallende onder de werking van de 
algemeene salarisverordening voor de amb
tenaren; 

0 . dat de Raad ten slotte ook in de Ar
beidsbemiddelingswet 1930 steun vindt voor 
zijn opvatting, dat zoodanige directeur niet 
een Rijksfunctie bekleedt, en we! met name 
in de in artikel 31, lid 2, gebezigde termino
logie, welke uitdrukkelijk onderscheidt tus
schen de kosten van de Rijks-districtsar
beidsbeurzen - welke dus zijn Rijksinstel
lingen - en de kosten, die voortvloeien uit 
het vervullen van de taak, bedoeld in artikel 
20, eerste lid, waarmede kennelijk de in dit 
lid bedoelde districtsarbeidsbeurzen niet als 
Rijks-districtsarbeidsbeurzen, dus niet als 
R ijksinstellingen, worden aangemerkt; 

0. dat uit het hiervoren overwogene volgt, 
dat klager in zijn functie van directeur van 
de district sarbeidsbeurs te Alkmaar sinds 
l Januari 1930 was ambtenaar in dienst dier 
gemeente, moetende tevens worden aange
nomen, dat hij zulks was in vasten dienst, 
omdat bedoeld directoraat voortvloeide uit 
en samenhing met zijn andere gemeentelijke 
betrekking in vasten dienst ; 

0. dat ingevolge artikel 2 van het besluit 
van den waarnemenden Secretaris-Generaal , 
van het Departement van Sociale Zaken I 

d.d. 24 September 1940 (Verordening 166/ 
1940, uitgegeven 5 October 1940; S. 1940, 
N°. S. 805) zijn ingetrokken de artikelen 3, 
9 t/m 33, 35 t /m 42 en 58, lid 1, sub 1°, der 
Arbeidsbemiddelingswet 1930, houdende ar
tikel 7, lid 1, van dat besluit - voorzoover 
ten deze van belang - in: ,,De thans be
staande organen der openbare arbeidsbe
middeling blijven hun functie uitoefenen 
overeenkomstig de tot nu toe geldende rege
lingen, totdat de in artikel 3 bedoelde bu
reaux zijn ingericht." .. . .. ,, De Directeur
Generaal van het Rijksarbeidsbureau be
paalt, wanneer de werkzaamheid van deze 
organen eindigt."; 

0. dat bij beschikking van den waarne
menden Directeur-Generaal van het Rijks
arbeudsbureau van 31 Maart 1941, N°. 332, 
Afdeeling A. B., Rijksarbeidsbureau, is be
paald, dat de in voormeld artikel 3 bedoelde 
gewestelijke arbeidsbureaux hun werkzaam
heden zullen aanvangen op ! Mei 1941; 

0. dat hieruit volgt, dat de districtsar
beidsbeurzen, zoo ook die te Alkmaar, met 
ingang van laatstgenoemden datum zijn op
geheven; 

0 . dat op grond hiervan en mede gelet op 
het feit, dat aan klager in zijn functie van 
directeur van die districtsarbeidsbeurs de 
toelage door de gemeente Alkmaar is ver
strekt tot 1 Mei 1941, moet worden aange
nomen, dat klager met ingang van dezen 
datum uit deze functie is ontslagen en we! 
eervol, zulks wegens opheffing der betrek
king; 

0. dat mitsdien krachtens artikel 2 van de 
,,wachtge!dverordening" (te vergelijken met 
art. 1, eerste lid, van het ,,Wachtge!dbe
sluit", Red.) klager, die ook overigens vol
deed aan de vereischten, daarvoor in dit ar
tikel gesteld, recht heeft op wachtge!d over
eenkomstig deze verordening; 

0. dat derhalve het bestreden besluit, 
voorzoover daarbij toekenning van wacht
geld is geweigerd, als zijnde feitelijk en recht
tens in strijd met voormeld artikel 2, moet 
worden nietig verklaard, zulks met vernieti
ging in zooverre van de beroepen uitspraak; 

0. dat uit het hiervoren overwogene tevens 
volgt, dat de beroepen uitspraak moet worden 
bevestigd, voorzoover daarb ij ongegrond is 
verklaard klagers beroep, inzoover het strekt 
tot verkrijging van eervol ontslag uit zijn 
betrekking van directeur van de districts
arbeidsbeurs, zulks echter op dezen grond, 
dat een uitdrukkelijk verleenen van eervol 
ontslag niet meer vereischt was, nu de feite
lijke omstandigheden, als hiervoren vermeld, 
er toe leiden aan te nemen, dat in wezen 
klager bereids met ingang van 1 Mei 1941, 
uit die betrekking eervol is ontslagen wegens 
opheffing der bet rekking, zoodat het bestre
den besluit nopens afwijzing van klagers ter 
zake gedaan verzoek niet gezegd kan worden 
met eenig algemeen verbindend voorschrift 
te strijden, zijnde niet gesteld, noch ook den 
Raad gebleken, dat verweerder bij het nemen 
van het besluit te dien aanzien van zijn be
voegdheid kennelijk een antler gebruik heeft 
gemaakt, dan t ot de doeleinden, waarvoor 
de bevoegdheid is gegeven; 
Uitspraak doende in naam van het Recht l 

Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep, 
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behalve voorzoover daarbij ongegrond is 
verklaard klagers beroep, voorzoover dit 
strekt tot verkrijging van eervol ontslag uit 
zijn betrekking van directeur van de districts
arbeidsbeurs wegens opheffing van deze 
functie of verandering in de inrichting van 
den tak van dienst, waardoor zijn werkzaam
heden overbodig zijn geworden; 

Bevestigt die uitspraak in zooverre; 
Verklaart alsnog nietig het besluit van ver

weerder van 29 Augustus 1941, voorzoover 
daarbij is afgewezen klagers verzoek om hem 
in zijn hoedanigheid van gewezen directeur 
van de districtsarbeidsbeurs te Alkmaar 
wachtgeld overeenkomstig de gemeentelijke 
wachtgeldverordening te willen verleenen ; 

Verstaat, dat klager met ingang van 1 Mei 
1941 in zijn evenbedoelde hoedanigheid recht 
heeft op wachtgeld overeenkomstig deze 
wachtgeldverordening. 

(A. B .) 

9 Maart z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Econ. Sanctiebesluit 1941 art. 
14.) 

Het Econ. Sanctiebesluit 1941 is in 
werking getreden op 6 Sept. 1941, terwijl 
bij art. 1 van dat Besluit het opzettelijk 
handelen in strijd met voorschriften ge
steld bij of krachtens de Landbouwcrisis. 
wet 1933, de Distributiewet 1939 en het 
Voedselvoorzieningsbseluit strafbaar is 
gesteld. Ingevolge art. 14 van het Econ. 
Sanctiebesluit 1941 zijn met ingang van 
6 Sept. 1941 o. m. buiten werking getre
den de artt. 31 Landbouwcrisiswet 1933, 
18 Distributiewet en 15 Voedselvoorzie
ningsbesluit, onder de strafbepaling van 
welke artikelen het omstreeks Mei 1941 
gepleegde bewezen verklaarde vie!; de 
rechter heeft terecht genoemde artikelen 
toegepast, omdat het voorschrift van art. 
1 lid 2 Sr. in deze toepassing behoort te 
vinden, nu die artikelen voor req. gun
stiger strafbepalingen bevatten dan ge
noemd Sanctiebesluit. 

Al wordt in art. 14 van dat besluit ge
sproken van het buiten werking treden 
van de hierboven genoemde artikelen, 
zulks levert niet anders op dan eene ver
andering in de wetgeving in den zin van 
art. 1 lid 2 Sr. 

Op het beroep van J . L., van beroep vee
koopman, wonende te Renswoude, req. van 
cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 
te Amsterdam van 6 Dec. 1941, in hooger 
beroep bevestigende, behoudens ten aanzien 
van de opgelegde hoofdstraf, een op 24 Juli 
1941 door den Econ. Rechter bij de Arr.
Rechtbank te Utrecht gewezen mondeling 
vonnis, waarbij req. terzake van ,.1. een 
krachtens de Distributiewet 1939 vastgesteld 
voorschrift opzettelijk niet nakomen. 2. op
zettelijk handelen in strijd met een krachtens 
het Voedselvoorzieningsbesluit gesteld ver
bod", met aanhaling van de artt. 1, 2, 3, 5, 6 
der Vleeschdistributiebeschikking 1940 II, 1 
der Beschikking 143/1940 ingevolge de Dis
tributiewet 1939 (distributie van vleesch en 

vleeschwaren) ad II Sept. 1940 van den 
Secr.-Gen. van het Departement van Land
bouw en Visscherij, 1, 3, 4, 5, 18 der Distri
butiewet 1939; 2 van het Slachtverbod 1940 
schapen; 1, 4, 7, 15, 17 van het Voedselvoor
zieningsbesluit; 1, 31 der Landbouw-Crisis
wet 1933; 23, 33, 57, 91 Sr., werd veroordeeld 
tot eene ·geldboete van veertig gulden en 
twintig dagen vervangende hechtenis met ver
beurdverklaring van het in beslag genomen 
vleesch en vet, door middel van de strafbare 
feiten verkregen, hebbende het Hof <lit von
nis ten aanzien van de opgelegde hoofdstraf 
en de aanhaling in verband daarmede van 
art. 23 Sr. vernietigd en req. veroordeeld tot 
eene gevangenisstraf van een maand. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op de middelen van cassatie namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
,.I. S. , altha~s v. t. van de artt. 350, 352, 

358, (2e en 3e hd), 359 Sv. en zulks omdat 
het Hof, voornoemd, bij diens voorschreven 
arrest, op het beroep van verdachte op de 
ni~t-strafbaarbeid van bet ten lastegelegde 
fe1t op grond, dat art. 18 der Distributiewet 
1939, art. 15 van bet Voedselvoorzienings
besluit, art. 31 van de Landbouw-Crisiswet 
1933, bij art. 14 2e lid van het Econ. Sanctie
besluit 1941 buiten werking zijn gesteld, zoo
dat genoemde strafbepalingen bij de berech
ting van het ten laste gelegde feit door het 
Hof op 22 Nov. 1941 niet meer konden wor
den toegepast, zijnde op 23 Aug. 1941 reeds 
buiten werking gesteld en evenmin de straf
bepalingen van het Econ. Sanctiebesluit 
1941, zijnde deze in werking getreden na het 
begaan van het feit, geen bepaalde en met 
redenen omkleede beslissing heeft gegeven, 
waarom het beroep van verdacbte op de niet. 
strafbaarbeid van het feit niet opgaat en 
waarom verdachte niet van recbtsvervolging 
beboorde ontslagen te worden, gelijk hij 
meende. 

II. S., altbans v. t. van de artt. 18 der 
Distributiewet 1939; 15, 17 van bet Voedsel
voorzieningsbesluit; 31 der Landbouw-Cri
siswet 1933; 350, 351, 352, 353 Sv., zulks 
doordien bet Hof voornoemd, bij bet voor
schreven arrest instede den verdachte van 
alle rechtsvervolging te ontslaan, op grond 
dat gemelde strafbepalingen niet konden en 
mochten worden toegepast, zijnde deze door 
art. 14 lid 2 van het Econ. Sanctiebesluit 
1941_?P 23 Aug. 1941 buiten werking gesteld, 
terw1Jl de strafbepalingen van het Econ. 
Sancti~besluit 1941 niet toepasselijk waren, 
aangez1en deze geen terugwerkende kracht 
hebben, het den verdachte ten laste gelegde 
en bewezen verklaarde feit strafbaar heeft 
geacht. 

III. S., althans v. t . van de artt. 2 van 
het Slachtverbod 1940 Schapen; 3, 4 Huis
slachtingsbesluit 1941 Schapen; 350, 352 Sv., 
zulks doordien het Hof voornoemd, bij voor
schreven arrest het sub 2 aan den verdachte 
in de inleidende dagvaarding ten laste geleg
de feit, als bewezen heeft verklaard t. w. dat 
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verdachte op of omstreeks 15 Mei 1941 op
zettelijk in strijd met het Slachtverbod 1940 
schapen, een schaap heeft geslacht, terwijl 
verdachte in werkelijkheid een schaap in 
huisslachting heeft geslacht, hebbende aldus 
gehandeld in strijd met art. 3 sub 4 Huis
slachtingsbesluit 1941 Schapen, gelijk hem 
dit sub 3 in de inleidende dagvaarding is ten 
laste gelegd." 

O. dat bij het bestreden arrest ten laste 
van req. is bewezen verklaard met qualifica
tie en strafoplegging als voormeld, dat hij te 
Renswoude: 

1. in eind April 1941, opzettelijk in strijd 
met de Vleeschdistributiebeschikking 1940 
II, van een hem, verdachte, volgens zijn 
eigen verklaring onbekend persoon heeft ge
kocht een hoeveelheid varkensspek, zulks 
zonder afgifte van een of meer bonnen als 
bedoeld in art. 3 dier beschikking, of een of 
meer in dat artikel genoemde toewijzingen, 
bestelbonnen of vergunningen; 

2. op of omstreeks 15 Mei 1941 opzettelijk 
in strijd met het Slachtverbod 1940 Schapen 
een schaap heeft geslacht. 

0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat uit de stukken, waarvan in cassatie 

wordt kennis genomen, niet blijkt, dat bij de 
behandeling der zaak door den Econ. Rechter 
en het Hof een verweer is gevoerd als bij dit 
middel bedoeld is, zoodat dit feitelijken 
grondslag mist; 

0. ten aanzien van het tweede middel: 
dat het Econ. Sanctiebesluit 1941 is in 

werking getreden op 6 Sept. 1941, terwijl bij 
art. 1 van dat Besluit het opzettelijk hande
len in strij d met voorschriften gesteld bij of 
krachtens de Landbouwcrisiswet 1933, de 
Distributiewet 1939 en het Voedselvoorzie
ningsbesluit strafbaar is gesteld; 

dat ingevolge art. 14 van genoemd Econ. 
Sanctiebesluit 1941 met ingang van voor
noemden datum o. m. buiten werking zijn 
getreden de artt. 31 Landbouwcrisiswet 1933, 
18 Distributiewet en 15 Voedselvoorzienings
besluit, onder de strafbedreiging van welke 
artikelen het in eind April 1941 en op of om
streeks 15 Mei 1941 gepleegde bewezen ver
klaarde vie! en de Econ. Rechter en het Hof 
terecht genoemde artikelen hebben toege
past, omdat het voorschrift van art. 1 lid 2 
Sr. in deze toepassing behoort te vinden, nu 
die artikelen voor req. gunstiger strafbepa
lingen bevatten dan genoemd Sanctiebesluit; 

dat, al wordt in art. 14 van dat besluit ge
sproken van het buiten werking treden van 
de hierboven genoemde artikelen zulks niet 
anders oplevert dan eene verandering in de 
wetgeving in den zin van art. 1 lid 2 Sr.; 

dat derhalve ook dit middel faalt; 
0. ten aanzien van het derde middel: 
dat dit feitelijken grondslag mist, nu uit 

de bewijsmiddelen niet blijkt, dat req. het 
schaap in huisslachting heeft geslacht; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conc/usie 
van den Adv.-Gen. Rombach.] 

(N. J.) 

9 Maart 1942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat. (Wet houdend algemeene 
regelen Waterstaatsbestuur art. 19; We
genwet art. 14.) 

Gelet op de strekking van het prov. 
reglement op de waterleidingen mogen 
Ged. Staten aan een besluit van een wa
terschapsbestuur tot verleenen van ont
heffing van een verbodsbepaling ten be
hoeve van het maken en hebben van een 
nieuwe brug over een rivier slechts goed
keuring onthouden wegens strijd met 
waterschapsbelangen. Daaruit vloeit niet 
voort, dat de goedkeuring ook zou moe
ten warden verleend, indien blijkt , dat 
aan een dergelijk besluit een gebrek 
kleeft van dien aard, dat het bezwaarlijk 
voor goedkeuring in aanmerking kan 
komen. I. c. doet dit geval zich voor, nu 
de ontheffing is verleend aan een ge
meente, zonder dat gebleken is, dat deze 
uit eenigerlei hoofde rechtens in staat 
zou zijn om de werken, waarvoor onthef
fing is gevraagd, uit te voeren. 

Uit art. 14 3e lid der Wegenwet vloeit 
niet de bevoegdheid voort, daargelaten 
of deze bepaling van toepassing kan wor -
den geacht op het maken van een geheel 
nieuwe brug om dit werk op eens anders 
terrein te verrichten. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door B. en W. 
van Eindhoven tegen het besluit van Ged. 
Staten van Noord-Brabant van 21 Febr. 
1940, G. No. n5, 1e afdeeling, waarbij goed
keuring werd onthouden aan het besluit van 
het Dagelijks Bestuur van het waterschap 
Het Stroomgebied van de Dommel dd. 3 
Aug. 1939, waarbij aan de gemeente Eind
hoven ontheffing is verleend van het be
paalde in art. 48, sub a en e van het Regle
ment op de Waterleidingen in Noord-Bra
bant ten behoeve van het maken en het heb
ben van een nieuwe brug over de rivier ,,D e 
Gender"· 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (adviezen 
van 10 Sept. 1941, No. 224 en 25 Fehr. 1942, 
No. 224(1941) /9); 

0. dat het Dagelijksch Bestuur van het 
waterschap het Stroomgebied van de Dom
mel op 3 Aug. 1939, gelet op art. 52, para
graaf II van het Reglement op de Water
leidingen in de provincie Noord-Brabant 
(Provinciaal blad 1906, No. 29), besloot, aan 
de gemeente Eindhoven, tot wederopzeg
gens en behoudens ieders recht, ontheffing 
te verleenen van het bepaalde in art. 48 sub 
a en e van het genoemde reglement, voor 
wat betreft het maken en hebben eener 
nieuwe brug over de rivier ,,De Gender" 
tusschen de perceelen der kadastrale ge
meente Gestel sectie D, nos. 235 en 1023, 
zulks onder een 9-tal voorwaarden; 

dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij 
hun besluit van 21 Fehr. 1940, G. No. n5, 
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re afdeeling, aan het evenvermelde besluit 
van het Dagelijksch Bestuur van het genoem
de waterschap goedkeuring hebben onthou
den, daarbij overwegende, dat tegen het ver
leenen der gevraagde goedkeuring bij hun 
college bezwaren zijn ingebracht door het 
bestuur der Cooperatieve Stoomzuivelfa
briek en Melkinrichting ,,St. Petrus", geves
tigd te Son c.a., welke bezwaren hierop neer
komen, dat op het perceel kadastraal ge
meente Gestel, sectie D, No. 235, eene erf
dienstbaarheid van openbaar voetpad rust, 
welk perceel, evenals de ter plaatse bestaan
de brug over ,,De Gender", in eigendom zou 
toebehooren aan de genoemde stoomzuivel
fabriek; dat uit een door hun college inge
steld onderzoek niet is komen vast te staan, 
wie moet word~n beschouwd als eigenaar 
van de brug, welke het gemeentebestuur van 
Eindhoven krachtens de onderhavige ont
heffing van de v erbodsbepalingen , vervat in 
art. 48, sub a en e, van het Reglement op de 
Waterleidingen in Noord-Brabant (Provin
ciaal blad 1906, No. 29), door een nieuwe 
brug wenscht te vervangen ; dat hun college, 
zoolang geen zekerheid omtrent deze pri
vaatrechtelijke aangelegenheid is verkregen, 
niet behoort mede te werken aan de tot
standkoming van de bedoelde brug, vermits 
daardoor rechten van derden zouden kunnen 
warden geschaad; dat de gevraagde goed
keuring mitsdien niet behoort te warden ver
leend; 

dat van dit b esluit B . en W . v an Eindho
ven in beroep zijn gekomen, aanvoerende, 
dat het Strijpsche Pad, waarin de brug is 
gelegen, openbaar is, zoodat de Cooperatieve 
Stoomzuivelfabriek en Melkinrichting ,,St. 
P etrus" het vervangen van de bestaande 
brug door een nieuwe brug heeft te dulden, 
krachtens het bepaalde in art. 14, lid 3 , der 
Wegenwet; dat bovendien door de genoemde 
stoomzuivelfabriek in haar bezwaarschrift 
niet is aangetoond, zelfs niet aannemelijk is 
gemaakt, dat de bestaande brug aan haar in 
eigendom zou toebehooren, terwijl veeleer 
moet warden aangenomen, dat deze eigen
dom van het waterschap Het Stroomgebied 
van de Dommel is, aangezien dit waterschap 
eigenaar is van de rivier ,,De Gender", waar
boven de brug is gelegen; dat, zelfs indien 
de bestaande brug eigendom zou zijn van de 
genoem de stoomzuivelfabriek, noch door het 
verleenen der gevraagde ontheffing, noch 
door goedkeuring der verleende ontheffing 
rechten van de rden zouden kunnen warden 
geschaad, aangezien de ontheffing is ver
leend ,,behoudens een ieders recht"; dat der
halve het bezwaar van Ged. Staten onge
grond is; dat overigens, gelet op de strek
king van het Reglement op de Waterleidin
gen in Noord-Brabant, het onthouden van 
goedkeuring aan wa terschapsbesluiten naar 
hunne meening slechts mag geschieden we
gens strij d met waterschapsbelangen, <loch 
geenszins om toepassing van bepalingen der 
Wegenwet te belemmeren; dat van strijd met 
waterschapsbelangen echter niets is geble
ken; 

0. dat het appelleerend gemeentebestuur 

terecht heeft opgemerkt, dat, gelet op de 
strekking van het Reglement op de Water
leidingen in Noord-Brabant, het onthouden 
van goedkeuring aan besluiten als het onder
werpelijke slechts mag geschieden wegens 
strijd met waterschapsbelangen; 

dat zulks evenwel slechts beteekent, dat 
bij de beoordeeling van die besluiten niet 
mag warden gerekend met andere dan ge
noemde belangen, <loch dat daaruit geens
zins kan voortvloeien, dat de goedkeuring 
ook zou moeten warden verleend, indien 
blijkt, dat aan een dergelijk besluit een ge
brek kleeft van dien aard, dat het bezwaar
lijk voor goedkeuring in aanmerking kan ko
men; 

dat een zoodanig geval zich hier voordoet; 
dat immers bij het besluit van het water

schapsbestuur een onheffing van het bepaal
de in art. 48 sub a en e van het eerderge
noemde reglem ent wordt verleend aan de 
gemeente Eindhoven, zonder dat gebleken is, 
dat deze gemeente uit eenigerlei hoofde 
rechtens in staat zou zijn om de werken, 
waarvoor ontheffing werd gevraagd, uit te 
voeren; 

dat toch in de eerste plaats vaststaat, dat, 
al moge er onzekerheid bestaan omtrent de 
vraag, wie de eigenaar is van de onderwerpe
lijke brug, de eigendom zeer zeker niet be
rust bij de gemeente Eindhoven, hetgeen 
trouwens door deze gemeente zelve wordt 
erkend; dat daarbij komt, dat op grand van 
de ter zake ontvangen ambtsberichten moet 
warden aangenomen, dat de onderhouds
plicht t en aanzien van de meergenoemde 
brug rust op de Cooperatieve Stoomzuivel
fabriek en M elkinrichting ,,St. Petrus" als 
eigenaresse van het aanliggende perceel 
thans kadastraal bekend gemeente Gestel, 
sectie D No. 235 ; 

dat immers gebleken is, dat reeds in het 
jaar 1859 op dit perceel de erfdienstbaarheid 
van voetpad en van onderhoud van de brug 
rustte, terwijl niet is gebleken, dat deze erf
dienstbaarheid sedertdien zou zijn vervallen; 

dat de gemachtigde van het gemeentebe
stuur van Eindhoven zich in de openbare 
vergadering van de Afdeeling van den Raad 
van State, voor de Geschillen van Bestuur, 
waarin over deze zaak verslag is uitgebracht, 
weliswaar beroepen heeft op een in 1918 door 
de voormalige gemeenten Gestel c.a. en 
Strijp en den heer H . Habraken, zijnde de 
rechtsvoorganger van de genoemde zuivel
fabriek en melkinrichting, gesloten overeen
komst, uit welke overeenkomst zou blijken, 
dat de onderhoudsplicht destijds op de be
doelde gemeenten zou zijn overgegaan, en 
dus thans zou rusten op de gemeente Eind
hoven, waarmede de beide andere gemeen
t en zijn samengevoegd, <loch dat in deze 
meening niet kan warden gedeeld; 

dat immers in deze overeenkomst, wat het 
onderhoud van de brug betreft, slechts is 
neergelegd, dat de kosten daarvan in den 
vervolge voor rekening zouden komen van 
de gemeenten Strijp en Gestel c.a. , <loch dat 
daaruit nog geenszins volgt, dat de onder
houdsplicht zelve van den oorspronkelijken 
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onderhoudsplichtige op de bedoelde gemeen
ten zou zijn overgegaan; 

dat het appelleerend gemeentebestuur 
voorts nog heeft aangevoerd, dat de Coope
ratieve Stoomzuivelfabriek en Melkinrich
ting ,,St. Petrus" het vervangen van de be
staande brug door een nieuwe brug heeft te 
dulden krachtens het bepaalde in art. 14, 
derde lid der \,Vegenwet, doch dat, daarge
laten of deze bepaling wel van toepassing 
kan worden geacht op een geval als het on
derhavige, waarbij het gaat om het vervan
gen van een bestaande brug door een geheel 
nieuwe van andere constructie en met aan
merkelijk grootere breedte, uit deze bepa
ling geenszins de bevoegdheid van de ge
meente Eindhoven kan volgen om dit werk 
op eens anders terrein te verrichten; 

dat ook niet is gebleken van eenige an
dere wettelijke bepaling, welke aan de ge
meente deze bevoegdheid zou schenken; 

dat, aangezien derhalve moet worden ge
oordeeld, dat de gemeente Eindhoven gee
nerlei bevoegdheid bezit, welke haar rech
tens in staat zou stellen om d e voorgenomen 
werken uit te voeren, zij mitsdien met be
trekking tot deze aangelegenheid niet als een 
belanghebbende kan worden beschouwd en 
rij dus voor een ontheffing als hierbedoeld 
niet in aanmerking kan komen; 

dat op grond van een en antler moet wor
den geoordeeld, <lat Ged. Staten t erecht, zij 
het ook op andere gronden, aan het besluit 
van het waterschapsbestuur goedkeuring 
hebben onthouden; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1g40 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

zo Maart z942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat. (Wet Autovervoer personen 
art. 20.) 

Wel pleegt wijziging van een verorde
ning in het algemeen niet m ede te bren
gen, dat v66r deze wijziging op grond 
van die verordening genomen beslissin
gen komen te vervallen, tenzij zulks uit
drukkelijk tegelijk met deze wijziging is 
bepaald. Toen echter het Vierde Uitvoe
ringsbesluit betreffend het vervoer van 
personen en goederen (Stbl. 1940 S . 554) 
was gewijzigd bij besluit van 6 Juni 1941 
(Verord.blad 1941 stuk 25 no. n3), rust
te op de Commissie Verg. Personenver
voer de taak de op grond van den ouden 
tekst genomen beslissingen - onver
schillig of die door haar zelf zijn geno
men dan wel in beroep werden vastge
steld - aan den nieuwen tekst te toet
sen en zoo noodig in verband met dien 
nieuwen tekst nadere beslissingen te ne-

men, zoodat de Commissie thans diende 
te overwegen niet, zooals tevoren, of het 
oorspronkelijk doel, besparing van mo
torbrandstof, kon worden bereikt, maar 
of de hier te lande beschikbare autobus
sen worden gebruikt op een wijze, welke 
in verband met het tekort aan materieel 
en materiaal, met inbegrip van brand
stoffen, als de meest doeltreffende kon 
worden aangemerkt. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat; 

Gerien het beroep, ingesteld door de N. V. 
Autobusdienstondememing Leekster Tak te 
Nietap, tegen de beschikking van de C~m
missie Vergunningen Personenvervoer van 3 
September 1941, no. A, Dr. 99, waarbij uit
voering wordt gegeven aan het bepaalde in 
het Vierde Uitvoeringsbesluit van den Seer.
Gen. van het Departement van Waterstaat 
van 1 Juli 1940 (Staatsb/ad S.554); 

Gezien het advies van den Raad van State 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur' 
van 12 November 1941, no. 297, en het daar~ 
bij gevoegde ontwerp-besluit, luidende als 
volgt: 

Gezien het beroep, ingesteld door de N. V. 
Autobusdienstondememing Leekster Tak te 
Nietap, tegen de beschikking van de C~m
missie Vergunningen Personenvervoer van 3 
Sept. 1941, no. A, Dr. 9q, waarbij uitvoering 
wordt gegeven aan het bepaalde in het Vier
de Uitvoeringsbesluit van den Secr.-Gen. 
van het Departement van Waterstaat van 1 
Juli 1940 (Staatsblad S.554); 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
12 November 1941, no. 297); 

0. dat de Commissie Vergunningen Perso
nenvervoer bij haar evenvermelde beschik
king heeft ingetrokken de bij het dezerzijds 
genomen besluit in beroep dd. 1 Sept. 1941, 
no. 732, afdeeling Vervoerwezen, bedoelde 
uitz,:mdering op de tijdelijke buitenwerking
st~llmg, o~ereen!<omstig het bepaalde bij het 
V1erde U1tvoenngsbesluit, van de aan de 
~- V. Le_ekster Tak verleende vergunning tot 
wtoefenmg van een dagelijkschen autobus
dienst tusschen het punt van samenkomst 
van den weg Midwolde/Enumatil en den 
Noorderweg en Hoogkerk over Pasop Enu-
matil en Den Hom; ' 

dat de Commissie daarbij heeft overwo
gen, dat bij het dezerzijdsche besluit van 1 
Sept. 1941, no. 732 , afdeeling Vervoerwezen, 
op grond van het Vierde Uitvoeringsbesluit 
alsnog een uitzondering is gemaakt op de 
tijdelijke buitenwerkingstelling van de ten 
name van de N. V. Autobusdienstondeme
ming_ Leekster Tak, te Nietap, staande ver
~nnmg voor de uitoefening van een dage
hJkschen autobusdienst tusschen het punt 
van samenkomst van den weg Midwolde/ 
Enumatil en den Noorderweg en Hoogkerk, 
over Pasop, Enumatil en Den Hom; dat het 
laatstgenoemde besluit in beroep steunt op 
overwegingen, welke niet konden worden ge
grond op alle feiten, ontleend aan den nood
toestand, waarin het vervoer, wegens de na 
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IO Mei I94O steeds toenemende schaarschte 
aan materieel en bedrijfsstoffen, is komen te 
verkeeren, met welke feiten wel rekening is 
moeten worden gehouden bij de beslissing 
in eersten aanleg; dat op 6 Juni I94I wijzi
gingen van het Vierde Uitvoeringsbesluit be
treffende het vervoer van personen en goe
deren van kracht zijn geworden, welke beoo
gen een zoo doeltreffend mogelijk gebruik . 
van alle voor het vervoer beschikbare mid
delen te verzekeren en krachtens welke bij
zondere voorzieningen kunnen worden ge
troffen in het belang van de meest gewensch
te exploitatiewijze; dat dientengevolge aan 
de reeds tot stand gebrachte vervoersverdee
ling in quaestie, welke in het algemeen be
lang geboden was en nog is, de thans moge
lijk geworden, nieuw geschapen rechtsgrond 
ten grondslag dient te worden gelegd; dat 
immers nog op ten minste even sterke gron
den als ten tijde,waarop haar onderwerpelijke 
beslissing van I7 Febr. 194I, No. A, Dr. 88, 
in werking is getreden, de uiterste zuinig
heid in het gebruik van materieel en bedrijfs
stoffen moet worden nagestreefd, om het 
meest vitale vervoer in den lande nog zoo 
goed en zoo Jang mogelijk te kunnen in stand 
houden; dat de dienst in quaestie door de 
Naamlooze Vennootschap Leekster Tak nog 
nimmer werd uitgeoefend en de behoefte 
daaraan ook nimmer is gebleken; dat immers 
Enumatil reeds jarenlang dagelijks voldoen
de wordt bediend door autobusdiensten, 
thans onder leiding van de Naamlooze Ven
nootschap Kommerzijlster Autobus Bedrijf 
(K.A.B.), te Kommerzijl; dat de overige 
plaatsen, tusschen de eindpunten aan het tra
ject in quaestie gelegen, van zoo geringe be
tP.ekenis zijn, dat zij geen dagelijksche bedie
mng behoeven, hetgeen ook blijkt uit het 
feit, dat zij onder normale omstandigheden 
ten hoogste eenmaal per week door een auto
busdienst zijn aangedaan; dat dus de onder
havige beslissing in beroep er toe zou leiden, 
dat Enumatil een dubbele vervoergelegen
heid verkrijgt en overigens overbodige ver
voergelegenheid wordt geschapen, waardoor, 
afgezien van de daaruit voortvloeiende on
noodige en ontoelaatbare schade aan de K.A. 
B., voornoemd, in strijd met de geboden uiter
ste zuinigheid met materieel en materialen 
zuu worden gehandeld; dat op grond van het 
voorgaande het algemeen belang geschaad 
zou worden door uitoefening van den onder
havigen dienst van de Naamlooze Vennoot
schap Leekster Tak; dat ten slotte bij het 
vaker genoemd besluit in beroep uitzonde
ring gemaakt wordt op de tijdelijke buiten
werkingstelling van de vergunning in quaes
tie op grond van het Vierde Uitvoeringsbe
sluit, zooals dit luidde v66r de wijziging bij 
besluit van 6 Juni 1941; dat ten gevolge 
van die wijziging de grondslag van dit be
sluit in beroep is vervallen; 

dat de appellante in beroep aanvoert: 
1. dat bij het dezerzijdsche besluit van I 

Sept. 1941 onherroepelijk is beslist, dat het 
besluit der Commissie Vergunningen Perso
nenvervoer dd. 17 Febr. 1941, No. A, Dr. 88, 
in strijd met het Vierde Uitvoeringsbesluit 

was en op grond daarvan is vemietigd; dat 
de Commissie zich blijkens haar nieuw be
sluit blijkbaar geen oogenblik de emstige 
gevolgen van haar onwettig besluit heeft ge
realiseerd; dat zij, appellante, van 17 Febr. 
1941 tot I Sept. daaraanvolgende haar dienst 
over Enumatil en D en Hom niet heeft kun
nen uitoefenen ten gevolge van een onwettig 
besluit van de Commissie; dat zij dientenge
volge groote schade heeft geleden door een 
onrechtmatige handeling van de Commissie; 
dat de Commissie zich in het nieuwe besluit 
wel bezorgd maakt over denkbeeldige schade 
van de K.A.B. - welke overigens in dezen 
geheel irrelevant is -, maar voorbijziet de 
werkelijk geleden schade, welke zij reeds ge
durende meer dan een half jaar heeft gele
den; dat de Commissie haar opnieuw, zoo
als hiema zal blijken, op onrechtmatige wijze 
groote schade berokkent; 

2. dat de Commissie allereerst beweert, 
dat het dezerzijdsche besluit van I Sept. 
1941 ,,steunt op overwegingen, welke niet 
konden worden gegrond op alle feiten, ont
leend aan den noodtoestand, waarin het ver
voer, wegens de na IO Mei I94O steeds toe
nemende schaarsche aan materieel en be
drijfsstoffen, is komen te verkeeren, met wel
ke feiten wel rekening is moeten worden ge
houden bij beslissing in eersten aanleg"; dat 
deze redeneering volkomen absurd is, im
mers uitgaat van de veronderstelling, dat de 
Commissie in cersten aanleg niet, maar al
leen de Secretaris-Generaal in appel aan de 
normen van het Vierde Uitvoeringsbesluit 
zou gebonden zijn; 

3. dat de Commissie met ontstellende 
eigenzinnigheid ook in haar nieuw besluit 
haar vorig - in hooger beroep onwettig 
verklaard - besluit blijft verdedigen; dat 
zij meent, dat haar vorig besluit ,,op sterke 
gronden" genomen werd en opnieuw de doel
matigheid bestrijdt van de bij dezerzijdsche 
beslissing van 3 Febr. I941, No. 765 I, aan 
haar, appellante, verleende vergunning en 
haar betoog culmineert in de toch wel dwaze 
bewering, dat a.an het dezerzijdsche besluit 
van 1 Sept. 1941 ,,de grondslag" door de wij
ziging van het Vierde Uitvoeringsbesluit op 
6 Juni I941 ,,reeds vervallen" is; 

4. dat door de Commissie al even ten on
rechte op het op 6 Juni 1941 gewijzigde Vier
de Uitvoeringsbesluit een beroep wordt ge
daan voor haar nieuw besluit, als op het 
oude Uitvoeringsbesluit voor haa r eerste be
slissing; dat in het Vierde Uitvoeringsbesluit 
niet is voorgeschreven, dat - gelijk de Com
missie ten onrechte interpreteert - de 
,,uiterste zuinigheid in het gebruik van ma
terieel en bedrijfsstoffen moet worden nage
streefd, om het meest vitale vervoer in den 
lande nog zoo goed en zoo lang mogelijk te 
kunnen in stand houden"; dat met dit gewij
zigd Uitvoeringsbesluit wordt gestreefd naar 
,,een zoo doeltreffend mogelijk gebruik van 
de voor dit vervoer beschikbare middelen", 
waarbij zij nog opmerkt, dat in den Duit
schen tekst, welke in dezen beslissend is, in 
plaats van ,,middelen" ,,Transportmittel", 
dus een veel enger begrip, gebezigd is; dat 
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zij, appellante, ruimschoots beschikt over de 
voor het vervoer via Enumatil en D en Horn 
benoodigde transportmiddelen; dat zij een 
9-tal bussen heeft en voor de uitoefening van 
al haar diensten nog niet de helft hiervan be
noodigd is; dat zij reeds in het vorig beroep 
er op gewezen heeft, dat zij den dienst via 
Enumatil en Den Horn kan uitoefenen in 
aansluiting aan haar dienst van Marum naar 
Midwolde, zoodat geen meerdere transport
middelen voor de uitoefening van den dienst 
via Enumatil benoodigd zijn; 

5. dat de Commissie verwijst naar de door 
haar verleende vergunning aan de K.A.B. ; 
dat zij, appellante, echter opmerkt, dat de 
Commissie haar van deze beslissing nimmer 
in kennis heeft gesteld, zoodat zij hiervan 
ook geen beroep kon instellen; dat, wanneer 
de Commissie voorts betoogt, dat zij, appel
lante, nog nimmer den dienst over Enumatil 
heeft uitgeoefend, de Commissie voorbijziet, 
dat ook de K .A.B. dezen dienst te voren 
nimmer had uitgeoefend en hiervoor ook niet 
een vergunning ex de Wet Autovervoer Per
sonen bezit, terwijl zij, appellante, deze ver
gunning - zij 't dan ook ten ongenoegen 
van de Commissie - wel bezit; dat zij er 
voorts opnieuw op wijst, dat, wanneer het 
hier zou gaan o:n de uiterste ,,zuinigheid", 
het rationeeler is het vervoer via Enumatil 
aan haar op te dragen, die dezen dienst in 
aansluiting aan haar dienst van Marum
Groningen kan uitoefenen, dan aan de K. 
A.B., die voor den dienst over Enumatil een 
van haar overige trajecten geheel afwijken
de route meet nemen om alleen het dorp 
Enumatil te kunnen bedienen, terwijl hierbij 
ook nog in aanmerking genomen meet war
den, dat zij tevens de dorpen Pasop en Den 
Horn van een openbaar vervoermiddel kan 
voorzien; 

6. dat het zonder meer duidelijk is, dat 
,,de meest gewenschte exploitatiewijze" van 
haar diensten inhoudt, dat zij haar dienst 
van Marum-Groningen ook nog kan uit
oefenen via Enumatil en Den Horn; 

0. dat in dezen slechts de vraag dient te 
warden beantwoord, of de Commissie Ver
gunningen Personenvervoer in de wijziging, 
bij dezerzijdsch besluit van 6 Juni 1941 aan
gebracht in het Vierde Uitvoeringsbesluit, t e 
recht aanleiding heeft kunnen vinden om de 
uitzondering op de buitenwerkingstelling 
krachtens het Vierde Uitvoeringsbesluit, wel
ke uitzondering was vervat in de beslissing in 
beroep, gegeven bij dezerzijdsch besluit van 
1 Sept. 1941, No. 732, in te trekken; 

dat de Commissie Vergunningen Personen
vervoer wel is waar van oordeel blijkt, dat 
ten gevolge van de evenbedoelde wijziging 
van het Vierde Uitvoeringsbesluit de grond
slag aan deze beslissing in beroep zonder 
meer zou zijn ontvallen, doch zij zich daarin 
vergist; 

dat immers wijziging van een bepaalde ver
ordening in het algemeen niet pleegt mede 
te brengen, dat v66r deze wijziging op grand 
van die verordening genomen beslissingen 
komen te vervallen, tenzij zulks uitdrukke
lijk tegelijk met deze wijziging is bepaald, 

hetgeen in dezen niet het geval is; 
dat, wat nu de beantwoording van de bo

venbedoelde vraag betreft, door de Commis
sie in haar bestreden besluit geen enkele 
grond wordt aangevoerd, welke het nemen 
van dit besluit zou kunnen rechtvaardigen; 

dat immers de Commissie, in stede van 
aan te toonen, waarom de bij dezerzijdsche 
beslissing in beroep van I S ept . 1941, No. 
732, t en behoeve van den onderwerpelijken 
dienst van de Naamlooze Vennootschap 
Leekster Tak gemaakte uitzondering, na het 
van kracht worden van de eerdergenoemde 
wijziging van het Vierde Uitvoeringsbesluit, 
niet meer in stand zou kunnen blijven, 
slechts bezwaren ontwikkelt tegen de ge
noemde beslissing in beroep, hetwelk niet op 
haar weg ligt; 

dat immers het gewijzigde Vierde Uitvoe
ringsbesluit aan de Commissie niet de be
voegdheid geeft om te voren gegeven be
slissingen in beroep zonder meer aan te tas
ten, doch slechts om, wanneer de omstandig
heden daartoe aanleiding geven, een nieuwe 
beschikking te nemen; 

dat reeds in verband hiermede het bestre
den besluit niet in stand kan blijven; 

Gezien het Vierde Uitvoeringsbesluit, zoo
als dit gewijzigd is bij besluit van 6 Juni 
1941; 1 

H eeft op grand van paragraaf I der Ver
ordening No. 23 /1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche D e
partem enten van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het besluit van de Commissie Vergunnin
g-en Personenvervoer van ., Sept. 1941, No. 
A, Dr. 99, te vernietigen. 

0 . dat tegen dit ontwerp-besluit beden
kingen zijn gerezen, welke ter kennis van de 
Afdeeling werden gebracht bij een schrijven 
van 17 Dec. 1g41, No. 05 d 152 W., Afd. 
Vervoerwezen, luider..de: 

De Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, deed rnij toekomen 
het door de Afdeeling uitgebrachte advies 
met ontwerp-besluit en bijlagen betreffende 
het beroep, ingesteld door de Naamlooze 
Vennootschap A utobusdienstonderneming 
Leekster Tak, te Nietap, tegen de beschik
king van de Commissie Vergunningen Per
sonenvervoer van .1 Sept. 1941, No. A, Dr. 
99, waarbij uitvoering wordt gegeven aan het 
bepaalde in het Vierde Uitvoeringsbesluit 
van den Secretaris-Generaal van het De
partement van 'Naterstaat van I Juli 1940 
(Staatsblad No. S. 554). 

Blijkens het ontwerp-besluit is de Afdee
ling van oordeel, dat de aangevallen beschik
king der Commissie behoort te worden ver
nietigd. 

Kort samengevat, grondt de Afdeeling dit 
oordeel op de overwegingen: 

a. dat de Commissie van oordeel blijkt, 
dat ten gevolge van de wijziging van het 
Vierde Uitvoeringsbesluit de grondslag aan 

1 Verord.blad 1941 stuk 25 No. 113. (Red.) 
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de beslissing in beroep van 1 Sept. 1941, No. 
732, zou zijn ontvallen; 

b. dat wijziging van een verordening -
behoudens uitdrukkelijke bepaling in ande
ren zin - niet het vervallen van v66r die 
wijziging genomen beslissingen medebrengt; 

c. dat de Commissie geen enkelen grand 
aanvoert, welke het nemen van haar besluit 
kan rechtvaardigen, doch slechts bezwaren 
tegen de vorige beslissing in beroep ontwik
kelt; 

d. dat het Vierde Uitvoeringsbesluit aan 
de Commissie :iiet de bevoegdheid geeft om 
te voren gegeven beschikkingen in beroep 
zonder meer aan te tasten, doch slechts om, 
wanneer de omstandigheden daartoe aanlei
ding geven, een nieuwe beschikking te ne
men. 

De hierboven onder b samengevatte over
weging van de Afdeeling kan ik geheel on
derschrijven; ik acht haar in dezen echter 
van minder belang dan de Afdeeling daaraan 
blijkens de hierboven onder a bedoelde over
weging hecht, blijkbaar op grond van de oak 
naar mijn meening minder gelukkig geredi
geerde zinsnede in de in het beroep aange
vallen beslissing ,,dat ten gevolge van die 
wijziging de grondslag van dit besluit in be
roep is vervallen". Naar mijn meening toch 
bedoelt de Commissie met deze zinsnede niet 
anders te zeggen dan dat de overwegingen, 
welke den grondslag vormden voor genoem
de beslissing in beroep en welke in hoofdzaak 
hierop neerkwamen, dat het Vierde Uitvoe
ringsbesluit in zijn oorspronkelijken tekst 
slechts ten doe! had tot een zoo beperkt mo
gelijk gebruik van motorbrandstof te gera
ken, we! is waar v66r de wijziging van dat 
besluit noopten tot een beperkte opvatting 
van de bevoegdheden der Commissie, <loch 
dat, nu de bevoegdheden der Commissie 
door de wijziging van dat besluit aanmerke
lijk zijn uitgebreid, de vroegere beperking 
van den omvang harer bevoegdheden niet 
meer van kracht is, zoodat de Commissie 
zich bij een na de wijziging te nemen be
slissing op een anderen - ruimeren - grond
slag mag stellen dan aan de beslissing in 
beroep ten gronde lag. 

Oak hetgeen hierboven onder c wordt 
weergegeven, komt mij niet juist voor. Toe
gegeven, dat de overwegingen der Commissie 
deels meer in den vorm van een argumenta
tie tegen de beslissing in beroep zijn vervat 
dan noodig of wenschelijk zou zijn, kan toch, 
dunkt mij, bezwaarlijk warden ontkend, dat 
in verschillende overwegingen we! degelijk 
een motiveering van de genomen beslissing 
is vervat. Zoo spreekt de Commissie uit, 
dat nag op ten minste even sterke gronden 
als ten tijde, waarop haar onderwerpelijke 
beslissing van 17 Febr. 1941, No. A, Dr. 88, 
in werking is getreden, de uiterste zuinig
heid in het gebruik van materieel en bedrijfs
stoffen moest warden nagestreefd, om het 
meest vitale vervoer in den lande nog zoo 
goed en zoo lang mogelijk te kunnen in stand 
houden; dat de dienst in quaestie door de 
N . V. Leekster Tak nog nimmer werd uitge
oefend en de behoefte daaraan oak nimmer 

is gebleken; dat overbodige vervoergelegen
heid wordt geschapen, waardoor, afgezien 
van de daaruit voortvloeiende onnoodige en 
ontoelaatbare schade aan de· K .A.B., in 
strijd met de geboden uiterste zuinigheid 
met materieel en materialen wordt gehan
deld. 

Uit deze en andere overwegingen vloeit 
naar mijn meening voort, dat de Commissie 
behoorlijke gronden aanvoert, waarom zij be
stendiging van ten aanzien van de N. V. 
Leekster Tak uitgesproken uitzondering op 
de tijdelijke buitenwerkingstelling der ver
gunningen in verband met haar sedert de 
wijziging van het Vierde Uitvoeringsbesluit 
aanzienlijk uitgebreide taak ontoelaatbaar 
acht; 

Met de hierboven onder d. weergegeven 
overweging der Afdeeling kan ik mij ver
eenigen; evenwel komt het mij voor, dat de 
grens tusschen het aantasten zonder meer 
van te voren in beroep gegeven beslissingen 
en het nemen van nieuwe beslissingen, wan
neer de omstandigheden daartoe aanleiding 
geven, uiterst moeilijk is te trekken. Zooals 
uit het bovenuiteengezette volgt, kan naar 
mijn meening op goede gronden warden aan
genomen, dat in dit geval de Commissie in
derdaad in de omstandigheden aanleiding ge
vonden heeft tot het brengen van wijziging 
in den toestand, zooals die door de meerge
noemde beslissing in beroep was geschapen. 

Ik moge de op het thans aanhangige be
roep betrekking hebbende stukken weder 
aan de Afdeeling doen toekomen, met het 
verzoek dat beroep, in verband met mijn uit
eenzettingen, nader te willen overwegen.; 

dat de Afdeeling hierop een nader advies 
heeft uitgebracht bij schrijven van 23 Dec. 
1941, No. 297/n9, luidende: 

Bij schrijven van 17 Dec. 1941, No. 05d 
152W, afdeeling Vervoerwezen, Bureau Weg
verkeer, Sectie Algemeene Zaken, heeft Uw 
HoogEdelGestrenge opnieuw bij den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, ter overweging aanhangig gemaakt 
het beroep, ingesteld door de Naamlooze 
Vennootschap Autobusdienstonderneming 
Leekster Tak, te Nietap, tegen de beschik
king van de Commissie Vergunningen Perso
nenvervoer van 3 Sept. 1941, No. A, Dr. 99, 
waarbij uitvoering wordt gegeven aan het 
bepaalde in het Vierde Uitvoeringsbesluit 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Waterstaat van r Juli 1940 
(Staatsb!ad No. S. s .,4). 

In antwoord op het evengenoemd schrij
ven van Uw HoogEde!Gestrenge moge de 
Afdeeling allereerst de opmerking maken, 
dat het haar verwondert, dat Uw HoogEdel
Gestrenge zich in deze aangelegenheid aan 
de zijde der Commissie Vergunningen Per
sonenvervoer blijkt te scharen, niettegen
staande deze Commissie zich niet ontziet, 
in strijd met de normale administratiefrech
telijke verhoudingen, een door Uw Hoog
EdelGestrenge als hoogste beroepsinstantie 
gegeven beslissing te critiseeren en ongedaan 
te maken, en zulks oo gronden, welke juri
disch niet door den beugel kunnen. 
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. Dit laatste geldt met name voor de over
weging der Commissie, dat ten gevolge van 
de wijziging van het Vierde Uitvoeringsbe
sluit aan Uw beslissing in beroep van 1 Sept. 
1941, No. 732, de grondslag zou zijn ontval
len. Uw HoogEdelGestrenge voert thans wel 
aan, dat de Commissie dit anders zou heb
ben bedoeld, <loch de Afdeeling is - daar
gelaten nog, dat van de Commissie, wanneer 
zij een belangrijke beslissing als d e thans be
stredene neemt, toch wel mag worden ver
wacht, dat zij haar bedoeling zuiver weer
geeft - hiertegenover van meening, dat de 
Commissie wel degelijk bedoelt wat zij zegt . 

Dit volgt met name hieruit, dat de Com
missie elders in haar besluit overweegt, dat 
aan de tot stand gebrachte vervoersverdee
ling de nieuwgeschapen rechtsgrond ten 
grondslag dient te worden gelegd. 0ok hier
uit kan niet anders "blijken dan de onjuiste 
zienswijze der Commissie, dat, nu het Vierde 
Uitvoeringsbesluit is gewijzigd, aan al de van 
v66r deze wijziging dateerende beslissingen 
de juridische grondslag zou zijn ontvallen. 

Voorts wijst Uw HoogEdelGestrenge er op, 
dat de grens tusschen het aantasten zonder 
meer van te voren in beroep gegeven beslis
singen en het nemen van nieuwe beslissingen, 
wanneer de omstandigheden daartoe aanlei
ding geven, uiterst moeilijk is te trekken. Nu 
moge dit in het algemeen waar zijn,dit neemt 
niet weg, dat men in het onderwerpelijke ge
val door de Commissie zelf in het geheel niet 
in het onzekere wordt gelaten omtrent het
geen zij beoogt. Uit heel het besluit der Com
missie blijkt duidelijk, dat zij zich bij de 
door Uw HoogEdelGestrenge in beroep ge
geven beslissing van 1 Sept. 1941, waarbij 
haar eerder besluit van 17 Fehr. 1941 werd 
vemietigd, kwalijk heeft kunnen neerleggen 
en zich dan ook gehaast heeft om reeds op 
3 Sept. 1941 haar thans aan de orde zijnde 
beslissing te nemen. 

Wat de door Uw HoogEdelGestrenge aan
geduide overweging sub c betreft, moge de 
Afdeeling opmerken, dat de Commissie niet 
anders doet dan de reeds ten tijde van Uw 
beslissing bestaande omstandigheden herha
len, <loch in gebreke blijft om aannemelijk te 
maken, dat reeds op 3 Sept. 1941 door haar 
een nieuwe beslissing als de onderhavige 
diende te worden genomen. 

De Afdeeling ziet dan ook geen enkele re
den om haar ontwerp-besluit alsnog te her
zien en zij geeft Uw HoogEde!Gestren ge in 
overweging alsnog in overeenstemming met 
dit ontwerp-besluit een beslissing te nemen. 

0. dat het met de Afdeeling gepleegd over
leg mitsdien niet geleid heeft tot wijziging 
van haar advies in den geest als dezerzij ds 
bedoeld; dat echter het nader advies van de 
Afdeeling de juistheid van haar zienswijze 
niet heeft kunnen doen blijken ; 

dat toch hetgeen de Commissie aanvoert 
met betrekking van het dezerzijdsch besluit 
van 1 Sept. 1941 meer moet worden gezien 
als een - zij het in een nieuwe beschikking 
overbodige en geenszins in het administra
tieve !even gebruikelijke - verdediging van 
haar eigen beschikking, welke daarbij werd 

vemietigd, dan als critiek op de beslissing in 
beroep, <loch dat zelfs, indien dit anders wa
re, zoodanige critiek wel ongebruikelijk en 
ongewenscht zou zijn, <loch niet van invloed 
zou behooren te zijn op de beoordeeling van 
een tegen de latere beschikking der Commis
sie ingesteld beroep; 

dat beschikkingen als die, waartegen het 
beroep is gericht, onder den druk der om
standigheden dikwijls onverwijld zullen moe
ten warden genomen, mede in het belang 
van den betrokkene, den lateren appellant, 
die toch bij het uitblijven van zulk een snel
le reactie van de zijde der Commissie moge
lijkerwijze in verband m et de door de beslis
sing op het beroep gewekte verwachtingen 
tot aanzienlijke uitgaven zou overgaan, wel
ke achteraf wellicht overbodig zouden blij
ken te zijn; dat onder deze omstandigheden 
beschikkingen bezwaarlijk in alle opzichten 
met zoodanige administratiefrechtelijkezorg
vuldigheid kunnen worden opgesteld als wel 
wenschelijk en anders waarschijnlijk ook het 
geval zou zijn, zoodat bij het beoordeelen 
van de aan die beschikkingen ten gronde lig
gende overwegingen moet worden gelet op 
de daaruit in onderlingen samenhang ge
noegzaam duidelijk bliikende strekking en 
aan in de administratie niet gebruikelijke 
bijzonderheden in den vorm, waarin die over
wegingen zijn gegoten, niet een overwegende 
beteekenis mag worden gehecht; 

0. dat in dezen in de eerste plaats de 
vraag dient te worden beantwoord, of de 
Commissie Vergunningen Personenvervoer 
in de wijziging, bij dezerzijdsch besluit van 
6 Juni 1941 aangebracht in het Vierde Uit
voeringsbesluit, te recht aanleiding heeft 
kunnen vinden om de uitzondering op het 
buitenwerkingstelling krachtens het Vierde 
Uitvoeringsbesluit, welke uitzondering was 
vervat in de beslissing in beroep, gegeven bij 
dezerzijdsch besluit van 1 Sept. 1941, No. 
732, in te trekken; 

dat wijziging van een bepaalde verorde
ning in het algemeen nil!t pleegt mede te 
brengen, dat v66r deze wijziging op grond 
van die verordening genomen beslissingen 
komen te vervallen, tenzij zulks uitdrukke
lijk tegelijk met deze wijziging is bepaald, 
hetgeen in dezen niet het geval is; 

dat juist is, dat de Commissie zich blijk
baar bij de in beroep gegeven beslissing van 
1 September 1941 kwalijk heeft kunnen 
neerleggen en zich dan ook gehaast heeft 
reeds op 3 Sept. 1941 haar thans aan de orde 
zijnde beslissing te nemen, <loch dat hierin 
op zich zelf geen reden kan worden gevon
den om een tegen die latere beslissing inge
steld beroep gegrond te verklaren, te min
der, daar, zooals boven is overwogen, voor 
zulk een onverwijlde nadere beschikking bij
zondere aanleiding kan bestaan; 

dat er der Commissie geen grief van kan 
worden gemaakt, dat zij in gebreke gebleven 
zou zijn om aannemelijk te maken, dat reeds 
op 3 Sept. 1941 door haar een nieuwe be
slissing als de onderhavige diende te worden 
genomen; dat toch het Vierde Uitvoerings
besluit op 6 Juni 1941 werd gewijzigd, om-
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dat gebleken was, dat de oude redactie van 
te beperkte strekking was om de in verband 
met materieel- en materiaalschaarsche nood
zakelijke regelingen te treffen; dat na die 
wijziging op de Commissie de taak rustte de 
op grond van den ouden tekst genomen be
schikkingen - onverschillig of die door haar 
zelf zijn genomen dan wel in beroep werden 
vastgesteld - aan den nieuwen tekst te toet
sen en zoo noodig in verband met <lien nieu
wen tekst nadere beslissingen te nemen; dat, 
zoolang haar beschikking van 17 Febr. 1941, 
No. A, Dr. 88, niet in beroep was vemie
tigd, voor haar geen aanleiding bestond tot 
het nemen van een zoodanige nadere be
schikking, <loch dat, zoodra de beslissing in 
beroep van 1 Sept. 1Q41 was genomen, de 
noodzaak van onverwijlde toetsing aan den 
gewijzigden tekst intrad; dat de Commissie 
wel is waar als feitelijke gronden voor haar 
nieuwe beschikking slechts reeds ten tijde 
van de genoemde beslissing in beroep be
staande omstandigheden vermeldt, <loch dat 
zij hiermede kon volstaan, daar ten aanzien 
van die omstandigheden bij die beslissing in 
beroep slechts kon worden overwogen, of het 
in de oorspronkelijke redactie van het Vierde 
Uitvoeringsbesluit gestelde doe!, besparing 
van motorbrandstof, kon worden bereikt, ter
wijl dit besluit in zijn gewijzigden tekst een 
veel ruimere doelstelling heeft, nl. de verze
kering van een zoo doeltreffend mogelijk 
gebruik van de voor dit vervoer (nl. met 
autobusdienst en groepsvervoer) beschikba
re middelen, zoodat de Commissie thans 
diende te overwegen, of de hier te lande be
schikbare autobussen worden gebruikt op 
een wijze, welke in verband met het tekort 
aan materieel en materiaal, met inbegrip 
van brandstoffen, als de meest doeltreffen
de kan worden aangemerkt; 

0. voorts, dat de eenige plaats van betee
kenis, gelegen aan het traject, waarop de be
schikking der Commissie, waartegen het be
roep is ingesteld, betrekking heeft, nl. Enu
matil, reeds door een dagelijkschen autobus
dienst met Groningen verbonden is; 

dat de autobussen van appellante, waar
mede zij in de vervoerbehoefte van Enuma
til zou willen voorzien, doorgaans geheel be
zet zijn, zoodat z-ij ter voorziening in die ver
voerbehoefte meer materieel zou moeten in
zetten, zonder dat aannemelijk is, dat de on
dememing, die thans reeds het vervoer tus
schen Enumat-il en Groningen verzorgt, het 
voor haar dienst noodige materieel in gelijke 
mate zou kunnen inkrimpen; dat hierbij niet 
beslissend is, over hoeveel autobussen een 
ondememer beschikt, <loch hoeveel voor het 
beoogde vervoer moeten worden gebezigd; 

dat appellante ten onrechte beweert, dat 
de Commissie in haar beschikking zou ver
wijzen naar een aan de K .A.B. verleende ver
gunning, daarbij opmerkende, dat deze <lien 
dienst te voren nimmer had uitgeoefend en 
hiervoor ook niet een vergunning ingevolge 
de Wet Autovervoer Personen bezit; dat toch 
in de beschikking slechts wordt gesproken 
van ,,autobusdiensten, thans onder leiding 
van de N. V. Kommerzijlster Autobusbedrijf 

(K.A.B.) te Kommerzijl", waarmede blijk
baar worden bedoeld de diensten, waarvoor 
vergunning is verleend aan de ten tijde van 
het nemen der beschikking met de K.A.B. 
samenwerkende Grootegaster Autobus Maat
schappij, te Grootegast, welke den door de 
Commissie bedoelden dienst, nl. den dage
lijkschen dienst Surhuisterveen-Opende
Komhom-Doezum-Grootegast-Oldekerk 
-Niekerk-Enumatil-Hoogkerk-Gronin
gen, reeds sedert geruimen tijd heeft uitge
oefend krachtens de beschikking van de 
Commissie van 11 Aug. 1939, waarbij een 
aantal tot dat tijdstip ten name van eenige 
harer oprichters staande vergunningen aan 
haar werden overgedragen; dat de Commis
sie we! is waar krachtens het Vierde Uitvoe
ringsbesluit een tijdelijke vergunning aan de 
K.A.B. heeft verleend, <loch dat dit slechts 
is geschied in verband met de eerder be
doelde verhouding tusschen deze ondeme
mingen; 

dat er der Commissie geen grief van kan 
worden gemaakt, dat zij appellante van die 
tijdelijke vergunning nimmer in kennis heeft 
gesteld, daar het Vierde Uitvoeringsbesluit 
geen bepaling inhoudt, waaruit zulk een ver
plichting voor de Commissie zou voort
vloeien; 

dat de Commissie derhalve te recht de bij 
dezerzijdsch besluit van 1 Sept. 1941, No. 
732, Afd. Vervoerwezen, uitgesproken uit
zondering op de tijdelijke buitenwerkingstel
ling ingevolge het Vierde Uitvoeringsbesluit 
heeft ingetrokken; 

Gezien het Vierde Uitvoeringsbesluit, zoo
als dit is gewijzigd bij besluit van 6 Juni 
1941; 

Heeh, op grond van ~ 1 der Verordening 
No. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nededandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretar-issen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur, 

besloten: 
het beroep ongegrond te verklaren. 

(A. B.) 

zz Maart 1942. BESLUIT van den Secre
taris- Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Woningwet art. 
40 j 0

• art. 36.) 
Aan een gedeelte van een door Ged. 

Staten krachtens art. 40 vastgesteld uit
breidingsplan wordt goedkeuring ont
houden op grond dat voor deze wijk zoo
danige zware eischen met betrekking tot 
het bouwrijp maken der gronden zijn ge
steld, dat op een belangrijk verlies bij de 
exploitatie dient te worden gerekend. 
Bovendien is het zeer de vraag, of er in 
een gemeente als de onderhavige we! be
hoefte bestaat aan een bebouwing als 
voor de bedoelde wijk geprojecteerd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het overeenkomstig artikel 37, 
3e lid, in verband met artikel 40, ze lid, der 
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Woningwet ter goedkeuring aangeboden be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord
holland van :..o November 1940, 1• afdeeling, 
n°. 190, tot vaststelling van een uitbreidings
plan c. a. der gemeente Alkmaar voor den 
Alkmaarder Hout en omgeving; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 28 Januari 1942, n°. 232 (1941); 

0 . dat Gedeputeerde Staten van Noord
holland b ij hun besluit van 20 November 
1940, 1• Afd., n°. 190, met toepassing van 
artikel 40 der Woningwet, hebben vast
gesteld een plan van uitbreiding in onder
deelen van Alkmaar voor den Alkmaarder 
Hout en omgeving, overeenkomstig de bij 
dit besluit behoorende kaarten met toelich
tende beschrijving, alsmede bij <lit plan be
hoorende bebouwingsvoorschriften ter nadere 
omschrijving van de bestemmingen van de 
gronden, welke in het uitbreidingsplan be
grepen zijn; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij onder 
meer hebben overwogen, dat door den ge
meenteraad van Alkmaar niet is valdaan 
aan de verplichting opgelegd in het tweede 
lid van artikel 38 der Woningwet, om binnen 
twaalf rnaanden na de ontvangst van het 
Koninklijk Besluit van 7 November 1933, 
n°. 60 , waarbij aan een uitbreidingsplan voor 
deze gemeente goedkeuring is onthouden, 
een nieuw plan aan de goedkeurin g van Ge
deputeerde Staten te onderwerpen; dat der
halve op grand van het voorschrift van 
artikel 40, eerste lid , dier wet de raad de 
bevoegdheid tot vaststelling van een nieuw 
plan voor de bovenbedoelde gronden heeft 
vcrloren en de vaststelling van een nieuw 
plan voor het in het bovenbedoelde uit
breidingsplan begrepen gebied, thans uit
sluitend door Gedeputeerde Staten kan ge
schieden; dat voor een gedeelte van het 
bovenbedoelde gebied, te weten het noorde
lijk gedeelte van den Alkmaarc'er Hout, bij 
hun besluit van 15 September 1937, 1• Afd., 
n°. 100, goedgekeurd bij het Koninklijk be
sluit van 31 December 1937, n°. 36 bereids 
een plan van uitbreiding is vastgesteld, ge
naamd Rozenstraat en omgeving, ten einde 
te voorzien in de behoefte aan uitbreiding 
van de bebouwing, zulks in afwachting van 
de vaststelling van het plan voor het geheele 
gebied, welke destijds moest V1orden opge
schort met het oog op nog bestaande on
zekerheid omtrent de planrien van den 
R ijkswaterstaat v oor de verbinding van de 
Rijkswegen ten zuiden en t en noorden van 
Alkmaar ; dat, hoewel thans als vaststaande 
kan warden aangenomen, dat eene even
tueele omlegging van den Rijksweg niet 
zal worden getraceerd door het gebiecl, be
grepen in het door den gemeenteraad bij 
besluit van 18 Februari · 1932, no. 20 vast
gestelde uitbreidingsplan, vaststelling van 
het plan voor het geheele resteerende gebied 
van dat plan ook thans niet gewenscht moet 
warden geacht; dat het in de eerste plaats 
noodzakelijk is gebleken de reeds geheel be
bouwde gebieden tusschen den Hout en de 
Lindelaan en langs den Rijksstraatweg, de 
Nieuwpoortslaan en de Regulierslaan, die 
destijds zonder bestemming in het uitbrei
dingsplan werden opgenomen, niet in het 

uitbreiding~plan op te nemen; dat het overi
gens wenschelijk moet worden geacht de 
vaststelling van het gedeelte van het plan, 
betrekking hebbende op het ten deele be
bouwde gebied tusschen de Liefdelaan en de 
Lindelaan, voorshands uit te stellen; dat 
het ten slotte evenzeer wenschelijk moet 
warden geacht het gebied bewesten de 
spoorlijn, dat in het door den raad vast
gestelde plan was opgenomen met een lande
lijke bestemming, voorshands nog buiten het 
door Gedeputeerde Staten vast te stellen 
plan te houden, ten einde de ge!egenheid 
open te laten voor dit gebied, in overleg 
met het gemeentebestuur, een uitbreidings
plan in hoofdzaak vast te stellen in samen
hang m et het door den raad van Alkmaar 
voorgenomen plan in hoofdzaak voor het 
geheele gebied dier gemeente; 

0 . dat tegen het plan, zooals het door 
Gedeputeerde Staten werd vastgesteld, geen 
bezwaren door belanghebbenden zijn inge
bracht; 

dat zulks evenwel niet wegneemt, dat op 
grand van de ter zake ontvangen ambts
berichten moet worden geoordeeld, dat het 
plan niet in zijn geheel voor goedkeuring 
vatbaar is; 

dat van de drie woonwijken, welke op 
het plan zijn geprojecteerd , de opzet van de 
noordelijke wijk als juist kan worden aan
vaard; 

dat met den Hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid (Volkshuisvesting) moet 
warden aangenomen, dat voor de zuidelijke 
woonwijk ten westen van den Westerweg 
bezwaarlijk een andere opzet dan die, welke 
op het plan voorkomt, zou kunnen worden 
gekozen; 

dat toch weliswaar de exploitatie-uit
komsten van deze wijk minder gunstig zijn 
te achten, maar dat de eenige mogelijkheid 
om hierin verbetering te brengen, nl. door 
aan weerszijden van den evenwijdig aan de 
spoorbaan en den Westerweg geprojecteerden 
weg bebouwing te ontwerpen, niet kan 
warden benut, daar een bebouwing aan de 
zijde van de spoorbaan, welke zou mede
brengen, dat men van den trein uit uitzicht 
op den achterkant der bebouwing zou krijgen, 
uit stedebouwkundig oogpunt ontoelaatbaar 
ZOU zijn; 

dat, wat de zuidelijke woonwijk ten oosten 
van den Westerweg betreft, evenwel op 
grand van de terzake ontvangen ambts
berichten, zooals deze zijn aangevuld op 
verzoek van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, moet 
warden geoordeeld, dat voor deze wijk zoo
danig zware eischen met betrekking tot het 
bouwrijp maken der gronden zijn gesteld, 
dat op een belangrijk verlies bij de exploi
tatie dient te warden gerekend; 

dat weliswaar met den eerdergenoemden 
Hoofdinspecteur moet warden aangenomen, 
dat <lit verlies belangrijk zou kunnen warden 
verminderd, wanneer men . er o. m . mede 
rekent, clat - daargelaten of zulks uit een 
oogpunt van financieel beleid zal kunnen 
warden goedgekeurd - de aanleg van de 
ontworpen plantsoenstrooken geheel en de 
aanleg van den hoofdweg voor 1/3 gedeelte 
ten laste van den gewonen dienst der ge-
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meente Alkmaar zullen worden gebracht en 
men er voorts van uit gaat, dat de gereede 
bouwgrond voor een behoorlijken prijs zal 
kunnen worden verkccht, doch dat zulks 
niet wegneemt, dat er, op zijn allergunstigst 
berekend, toch altijd nog op een exploitatie
verlies van ten minste f 29.-000 zou moeten 
worden gerekend; 

dat daarbij nog komt , dat het zeer de 
vraag is, of er in een gemeente als Al_kmaar 
we! behoefte bestaat aan een bebouwmg als 
voor de bedoelde wijk geprojecteerd; 

dat een en antler dan ook tot de slotsom 
moet voeren, dat het plan , wat. het even
bedoelde gedeelte betreft, niet voor goed
keuring vatbaar is; 

dat er bij het opstellen van een nieuw plan 
voor dit gedeelte van zal moeten worden 
uitgegaan, dat de thans in de bebouwings
voorschriften omschreven ruimste soort 
bebouwing A en A 1 zal worden teruggebracht 
tot een bebouwing met eengezinswoonhuizen, 
ter breedte van ten minste 7 m en met een 
afstand tot de zijerfscheiding, ten minste 
bij vrijstaande huizen van s m en bij twee 
huizen aaneen van 8 m; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening N°. 23/I940 van den Rijkscommis
saris voor het hezette Nederlandsche geb,ed 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bes tu ur besloten: 

het bovenomschreven uitbreidingsplan c.a. 
voor een gedeelte der gemeente Alkmaar 
goed te keuren, behalve voorzooveel betreft 
het gedeelte, waarvan de grond bestemd is 
voor de ruimste soort bebouwing A en Ai, 
aan welk gedeelte de goedkeuring wordt 
onthouden. 

(A. B.) 

zz Maart 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280, Wegen
wet art. 4.) 

(Aanslag voor een gebouwd perceel, 
met den openbaren weg in verbinding 
staande via grond, een brug en een antler 
gedeelte van dien weg, alle drie in een 
andere gemeente gelegen.) 

Opdat aan den eisch van ,.onmiddel
lijke nabijheid", gesteld in art. 280 
Gem.wet en art. I der verordening, vol
daan worde is niet voldoende een korte 
afstand tusschen openbaren weg en 
eigendommen, maar is evenzeer noodig 
een onmiddellijk verband tusschen beide, 
hetgeen wil zeggen dat die weg dat per
ceel tevens den toegang tot het openbaar 
verkeer ontsluit. 

E en weg heeft het karakter van open
baarheid - zoo hij dat bezit - tegen
over een ieder en er kan geen sprake van 
zijn dat dezelfde weg t. a. v. den een we!, 
t. a . v . den antler niet zou zijn openbaar. 

De belastingplicht berust naar wet en 
verordening alleen op belending of nabij
heid, terwijl de mate van het daardoor 
teweeggebrachte nut geen rol speelt. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burg. der gem. Uitgeest tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen te Alkmaar van 17 Nov. IQ4I 
betr. den aanslag van A te Uitgeest in de 
Straatbelasting dier gemeente over het be
lastingjaar I941; 

Gezien de stukken; 
0. dat belanghebbende, in de bedoelde be

lasting aangeslagen wegens het perceel Tol
weg no. I4, zijnde een gebouwd eigendom, 
zich na vruchtelooze reclame heeft gewend 
tot den R. v. B., als bezwaar aanvoerende, 
dat zijn genoemd eigendom niet, zooals bij 
het opleggen van den aanslag is aangenomen, 
belendt aan of gelegen is in de onmiddellijke 
nabij heid van openbare land- of waterwegen 
in de gem. Uitgeest; 

dat de R. v. B . ter zake heeft vastgesteld: 
,.dat belanghebbendes gebouwd eigendom 

met daarbij behoorend erf is gelegen in de 
gem. Uitgeest; dat zijn eigendommen belen
den aan een poldersloot en door de breedte 
van die sloot van den openbaren weg ge
scheiden zijn; dat de openbare weg tegenover 
zijn eigendommen is gelegen in de gem. Uit
geest en dat hij , om <lien weg te bereiken, 
langs de voormelde sloot moet loopen tot 
een brug, die echter in de gem. Heemskerk 
is gelegen, na het passeeren van die brug 
op den openbaren weg kan komen, die echter 
daar ook in de gem. Heemskerk is gelegen, 
en ten slotte via dezen weg de grens passeert 
tusschen Heemskerk en Uitgeest om dan te
genover zijn woning weer van den in Uitgeest 
liggenden openbaren weg gebruik te maken"; 

en vervolgens heeft overwogen: 
,.dat ingevolge art. I van de verordening 

op de heffing van een straatbelasting in de 
gem. Uitgeest deze belasting wordt geheven 
wegens gebouwde eigendommen en daarbij 
behoorende erven, die belenden aan, of in de 
onrniddellijke nabijheid gelegen zijn van 
openbare land- of waterwegen in de gemeen
te, ter tegemoetkoming in de, ten laste van 
de gemeente komende kosten van aanleg en 
onderhoud dier land- of waterwegen, voor 
hunne verlichting en voor afvoer van water 
en vuil; 

dat belanghebbende in de eerste plaats 
heeft ontkend dat zijn gebouwde eigendom
men zijn gelegen in de onmiddellijke nabij
heid van een openbaren landweg in de gem. 
Uitgeest; 

dat uit de feiten blijkt, dat appellant via 
grond in de gem. Heemskerk en na gebruik
making van een in die gemeente gelegen brug 
over de sloot die aan zijn woning grenst, ten 
slotte op den openbaren weg in de gem. 
Uitgeest kan komen, doch er dan geen sprake 
van is dat deze, in de gem. Uitgeest gelegen 
openbare weg den toegang tot het openbaar 
verkeer voor appellants eigendommen ont
sluit, zoodat er tusschen den weg en de eigen
dommen geen 6nmiddellijk verband is en dus 
ook niet kan worden aangenomen, dat die 
eigendommen in de onmiddellijke nabijheid 
van dien weg, voorzoover hij door de gem. 
Uitgeest loopt, gelegen zijn; 
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dat appellants eigendommen wel belenden 
aan een sloot in de gem. Uitge~st, doch thans 
nog de vraag rijst of deze sloot - die appel
lant niet, de Burgemeester we! bevaarbaar 
noemde - moet worden beschouwd als een 
openbare waterweg; 

dat de Raad we! wil aannemen dat deze 
sloot bevaarbaar is, doch daarmede nog niet 
vaststaat dat het een openbare waterweg is; 

dat de Raad het zwaartepunt hierin ziet, 
dat het vaarwater voor belanghebbende van 
zoodanig belang is dat hij daarvan in den 
regel gebruik moet maken om zijn gebouwde 
en ongebouwde eigendommen te bereiken; 

dat daarvan in het onderhavige geval geen 
sprake is, aangezien we! vaststaat, dat ap
pellant in den regel via de gem. Heemskerk 
en de daarin gelegen brug over de, aan zijn 
woning grenzende sloot zijn eigendommen 
pleegt te bereiken; 

dat dus in casu geen sprake is van een be
lenden aan een openbaren waterweg in de 
gem. Uitgeest, omdat de meergenoemde sloot 
dit karakter t. o . v. appellants eigendommen 
niet kan dragen; 

dat de aanslag mitsdien ten onrechte is 
opgelegd"; 

waama de Raad de bestreden beschikking 
en den daarbij gehandhaafden aanslag heeft 
v emietigd; 

0. dat in het beroepschrift in cassatie als 
grieven worden aangevoerd: 

vooreerst dat de R. v. B. t en onrechte van 
belang heeft geacht, of de in de uitspraak 
bedoelde openbare weg der gem. Uitgeest 
voor belanghebbendes eigendommen den toe
gang tot het openbaar verkeer ontsluit en of 
tusschen dien weg en die eigendommen on
middellijk verband bestaat, zulks hoewel art. 
1 der onderwerpelijke verordening en art. 
280 der G emeentewet wel voor ongebouwde 
doch niet voor gebouwde eigendommen den 
eisch stellen, dat zij op openbare wegen uit
gang hebben; 

en vervolgens dat de Raad ten onrechte op 
grond van de omstandigheid, dat belangheb
bende van de in de uitspraak bedoelde sloot 
geen gebruik maakt als toegangsweg of an
derszins, die sloot niet beschouwt als open
baren waterweg; 

0. aangaande de eerste grief: 
dat de R. v . B . terecht heeft aangenomen, 

dat, opdat aan den eisch van ,,onmiddellijke 
nabijheid", gesteld in art. 280 der Gemeen
tewet en in art. 1 der onderwerpelijke ver
ordening voldaan worde, niet voldoende is 
een korte afstand tusschen weg en eigen
dommen, maar dat evenzeer noodig is een 
onmiddellijk verband tusschen beide, hetgeen 
wil zeggen, dat die op korten afstand gelegen 
openbare weg dat perceel tevens den toegang 
tot het openbaar verkeer ontsluit; 

dat de Raad daaruit terecht de gevolgtrek
king heeft gemaakt, dat de verbinding over 
de in de uitspraak genoemde brug zulk een 
onmiddellijk verband niet vormt, nu daarbij 
gebruik gemaakt moet worden van een niet 
onder de gem. Uitgeest gelegen openbaren 
weg; 

dat derhalve de eerste grief niet gegrond 
is; 

0 . dat de tweede grief daarentegen terecht 
is voorgedragen; 

dat toch een weg het karakter van open
baarheid, zoo h ij dat bezit, heeft tegenover 
een ieder en dat er geen sprake van kan zijn, 
dat dezelfde weg t. a. v . den een we!, t. a. v. 
den ander niet zou zijn openbaar; 

dat voorts i . v . m . 's Raads overweging 
aangaande het gebruik maken door belang
hebbende van de bedoelde sloot erop moet 
worden gewezen, dat de belastingplicht naar 
wet en verordening alleen berust op belen
d ing of nabijheid, terwijl de mate van het 
daardoor teweeggebrachte nut geene rol 
speelt; 

dat de aangevallen uitspraak derhalve niet 
in stand kan blijven en nog verwijzing moet 
volgen; 

Vemietigt de aangevallen uitspraak; 
Verwijst het geding naar den R . v. B . voor 

de D ir. Belastingen voomoemd, ter verdere 
behandeling en beslissing van de zaak in vol
tallige vergadering, met inachtneming van 
dit arrest. (N. J.) 

r2 Maart r942. UITSPRAAK van den 
C entralen Raad van Beroep. (Gemeen
tewet art. 127; Ambtenarenwet 1929 
art. 125.) 

Een gemeente-ontvanger, die is ge
schorst en dus buiten het geval van on
gesteldheid moet worden vervangen in 
zijn bediening, heeft geen recht op sala
ris gedurende de periode, waarover zijn 
vervanger aanspraak op de jaarwedde 
kan maken krachtens het derde lid van 
art. 127 der Gemeentewet. 

E en bepaling in het gemeentelijke 
ambtenarenreglement waaraan we! recht 
op bezoldiging gedurende bedoeld tijd
vak zou kunnen worden ontleend, zou 
als strijdig met de wet, niet verbindend 
zijn. 

Uitspraak in zake: 
J., wonende te M., klager, ter openbare 

terechtzitting van 29 J anuari 1942 niet ver
schenen en voor wien ter openbare terecht
zitting van 19 Februari 1942 als gemachtigde 
is opgetreden Mr. J. 0 . Baron, advocaat te 
Beverwijk, aldaar wonende, 

tegen : 
den Burgemeester der Gemeente V., ver
weerder, op eerstvermelde terechtzitting niet 
verschenen en voor wien op laatstvermelde 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
Mr. J . van der Hoeven, advocaat te Haar
lem, wonende te Heemstede. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Raad der gemeente V. op 16 

April 1940 heeft besloten, aan J. voomoemd 
gedurende de periode van schorsing in zijn 
functie van ontvanger dezer gemeente geen 
bezoldiging uit te betalen; daarbij overwe
gende: 
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dat bij zijn besluit van 5 Januari 1940 de 
heer J ., Ontvanger dezer gemeente, in zijn 
functie is geschorst in verband met een bij 
kasopneming geconstateerd nadeelig verschil 
van f 1400 tusschen kas en boeken, alsmede 
op grond van een door den Commissaris van 
Politie op last van den Officier van Justitie 
te Haarlem tegen hem uitgevaardigd bevel 
tot inverzekeringstelling op verdenking van 
overtreding van art. 359 Sr. ; 

dat de heer J. voomoemd zich nog steeds 
in verzekerde bewaring bevindt; 

dat bij voormeld besluit geen beslissing is 
genomen omtrent de al of niet inhouding van 
de bezoldiging gedurende den tijd van de 
schorsing; 

dat volgens het derde lid van art. 127 der 
Gemeentewet hij die, buiten het geval van 
ongesteldheid van den Ontvanger, met de 
waarneming zijner bediening, gedurende 
meer dan eene maand onafgebroken is belast 
geweest, voor dien tijd op de daaraan ver
bonden jaarwedde aanspraak heeft; 

dat de redactie van dit artikel het beginsel 
huldigt van de betaling van een salaris en 
we! in geval van ziekte aan den functionaris 
en in geval van afwezigheid of ontstentenis 
aan den vervanger, mits de vervanging !an
ger dan 30 dagen duurt; 

dat naar het oordeel van den Raad de heer 
J. op grond van deze bepaling het recht op 
de bezoldiging, aan zijn ambt van Ontvanger 
dezer gemeente verbonden, verliest; 

0. dat het Scheidsgerecht voor ambtena
ren in de gemeente V. bij uitspraak van 27 
Oct. 1941 als zijn oordeel heeft uitgesproken, 
dat het ingestelde beroep ongegrond is, en 
heeft geadviseerd het raadsbesluit van 16 
April 1940 te handhaven; 

0. dat de Burgemeester van V. op grond 
van art. 3 der achtste verordening van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied betreffende bijzondere maat
regelen op administratiefrechtelijk gebied 
(Verordening no. 152/1941) de taak van den 
gemeenteraad waamemende, gezien voor
melde uitspraak, op 4 Nov. 1941 heeft be
sloten bovengenoemd raadsbesluit van 16 
April 1940 te handhaven; 

0 . dat J . bij gemachtigde Mr. J. 0. Baron, 
voomoemd, tegen het besluit van 4 Nov. 1941 
tijdig in beroep is gekomen en op de bij het 
klaagschrift aangevoerde gronden dezen R aad 
heeft verzocht, dat besluit nietig te verklaren 
en voorzoover mogelijk en noodig tevens het 
raadsbesluit van 16 April 1940 en de uit
spraak van het Scheidsgerecht van 2 7 Oct. 
1941 , en voorts te bepalen, dat de Burgemees
ter van V. q .q. alsnog aan klager tegen be
hoorlijk bewijs van kwijting zal uitbetalen de 
aan klager toekomende bezoldiging over de 
vijf eerste maanden van 1940, voorzoover nog 
niet door klager ontvangen, uitmakende een 
bedrag van f 1827.82, met veroordeeling van 
de gemeente V., althans van den Burgemees
ter q.q., om aan klager te vergoeden de door 
hem gederfde rente, te stellen op 5 % 's jaars 
of zooveel minder als de Centrale Raad van 
Beroep in goede justitie zal vermeenen te be
hooren, over f 375.58 vanaf I Fehr. 1940, 

f 375.58 vanaf 1 Maart 1940, f 375 .58 vanaf 
1 April 1940, f 325.50 vanaf I Mei 1940 en 
f 375.58 vanaf I Juni 1940, alles tot den dag 
der voldoening, en met veroordeeling van de 
gemeente V., althans van den Burgemeester 
q .q . in de kosten van het geding; 

0. dat de Burgemeester van V. bij gemach
tigde Mr. Dr. W. P . Vis , advocaat te Haar
lem, een contra-memorie heeft ingediend en 
daarbij heeft geconcludeerd bet beroep af te 
wijzen en de aangevallen beslissingen te be
vestigen, met veroordeeling van klager in de 
kosten; 

In rechte: 
0. dat vaststaat: dat klager bij besluit van 

den Raad der gemeente V. van 5 Jan. 1940 
ingaande dien datum is gescborst in zijn func
tie van ontvanger dezer gemeente; dat deze 

scborsing beeft geduurd, totdat hem bij raads
besluit van 31 Mei 1940 met ingang van x 
Juni 1940 niet-eervol ontslag is verleend; en 
dat bij gedurende bet tijdvak der schorsing is 
vervangen; 

0. dat nu tusscben partijen in geschil is, 
of klager over dit tijdvak recht beeft op de 
voor het ambt van ontvanger vastgestelde 
bezoldiging; 

0. dat verweerder deze vraag ontkennend 
beeft beantwoord met een beroep op bet be
paalde in art. 127, lid 3, der Gemeentewet, 
luidende: 

,,Die, buiten bet geval van ongesteldheid 
van den ontvanger, met de waameming zijner 
bediening, gedurende meer dan eene maand 
onafgebroken is belast geweest, beeft voor 
dien tijd op de daaraan verbonden jaarwedde 
aanspraak."; 

0. dat klager beeft aangevoerd, dat deze 
bepaling slechts regelt de bezoldiging van 
dengene, die de bediening van den ontvanger 
waameemt, maar niets voorscbrijft ten aan
zien van de bezoldiging van den ontvanger 
zelf; 

0. dat deze R aad dit standpunt evenwel 
niet deelt en van oordeel is, dat voormelde 
bepaling tevens inboudt, dat de ontvanger 
zelf bij vervanging gedurende meer dan een 
maand, anders dan in geval van ongesteld
beid, geen recht beeft op zijn wedde; 

0 . dat voor deze uitlegging pleiten zoowel 
de bewoordingen van bet voorscbrift, in bet 
bijzonder de woorden ,,de daaraan verbonden 
jaarwedde" als de erin vervatte uitzondering 
voor het geval van ongesteldheid; 

dat voor deze uitzondering n.1. geen rede
lijke verklaring kan worden gegeven, indien 
- hetgeen de uitlegging van klager zou mee
brengen - de vervangen ontvanger bet recht 
op de wedde altijd zou behouden, maar de
gene, die zijn bediening waameemt, alleen 
dan geen aanspraak op bezoldiging zou beb
ben, indien die waameming noodzakelijk is 
wegens ongesteldheid van den ontvanger; 

0. dat 's Raads uitlegging bovendien in 
overeenstemming is met bet stelsel der Ge
meentewet, zooals dat door den wetgever is 
beoogd; 

0. dat - nog daargelaten bet door ver
weerders gemachtigde ter terecbtzitting ge
dane beroep op betgeen aan de tot standko-
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ming der oorspronkelijke Gemeentewet van 
1851 is voorafgegaan - de bedoeling van den 
wetgever duidelijk tot uitdrukking is ge
bracht bij de voorbereiding van de herzie
ning, die deze wet in 1931 ondergaan heeft, 
in het bijzonder met betrekking tot de wijzi
ging van art. 78 oud, thans art. 85; 

0. dat volgens het oude artikel immers ten 
aanzien van den burgemeester bij vervanging 
dezelfde regeling gold als nu nog geldt voor 
den ontvanger, en voor den burgemeester 
toen een andere regeling in het !even is ge
roepen mede om te bewerken, dat de beta
ling van dengene, die met de waameming 
van het burgemeestersambt belast is, niet 
!anger zou komen ten laste van den burge
meester; 

dat zulks vooral duidelijk tot uitdrukking 
is gebracht bij het verhandelde over de be
woordingen van het oorspronkelijke, in 1928 
aangeboden, wetsontwerp, waarvan artikel 
XXXIV (voorzoover ten deze van belang) 
luidde: 

,,Art. 78 wordt vervangen door het vol
gende voorschrift: 

Hij, die ingeval van ontstentenis van den 
Burgemeester met de waameming is belast, 
geniet voor den tijd der waameming de aan 
het ambt verbonden wedde. 

Hij, die ingeval van ongesteldheid of afwe
zigheid van den Burgemeester met de waar
neming gedurende meer dan eene maand on
afgebroken is belast geweest, geniet voor 
<lien tijd eene vergoeding uit de gemeentekas 
tot het bedrag van de helft van de aan het 
ambt verbonden wedde."; 

dat ten aanzien van deze twee toen voor
gestelde (later niet in dezelfde redactie ge
handhaafde) leden de Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw blijkens het op 
15 April 1930 vastgestelde verslag, heeft op
gemerkt, 

,,Uit het verschil in woordenkeus tusschen 
lid 1 ( oud) en 2 ( oud) blijkt duidelijk, dat 
de burgemeester in geval van ziekte of afwe
zigheid de volle wedde blijft behouden en de 
hier bedoelde vergoeding dus extra door de 
gemeente moet worden betaald."; 

0. dat aan het vorenstaande niet afdoet 
hetgeen namens klager is betoogd; 

0. dat met name geen argument kan war
den geput uit de omstandigheid, dat - zoo
wel volgens jurisprudentie van de Kroon 
(Koninklijk Besluit van 24 Juni 1936, nr. 27, 
opgenomen in Administratieve en Rechter
lijke Beslissingen 1936, biz. 717) als blijkens 
hetgeen in het onderhavige geval aan den
gene, die klager heeft vervangen, is uitbe
taald - uit de bovenweergegeven bepaling 
van art. 127 niet moet worden afgeleid, dat 
aan den waamemer toekomt hetzelfde sala
risbedrag als de ontvanger in feite genoot, 
dus ongeacht het aantal dienstjaren en kin
deren des waamemers, maar bij de toepas
sing van die bepaling de woorden ,,de daar
aan verbonden jaarwedde" worden gelezen 
als: de jaarwedde, welke volgens de daarvoor 
gestelde regelen aan het ambt van ontvanger 
is verbonden; 

dat deze lezing met de bewoordingen en 

met den zin der bepaling immers in het ge
heel niet in strij d is ; 

0 . dat ook het namens klager gestelde, dat 
art. 127, lid 3 voormeld, volgens de door ver
weerder (en blijkens het bovenoverwogene 
ook door dezen Raad) gegeven uitlegging in 
bepaalde gevallen onbillijke gevolgen kan 
hebben, geen grond geeft klagers interpre
tatie beter te achten; en dit te minder, aan
gezien de door klager voorgestane interpre
tatie eveneens onbillijk kan werken; nog 
daargelaten, dat de door den Raad juist ge
achte uitlegging voor het onderhavige geval 
geenszins een onbillijk gevolg met zich 
brengt; 

0. dat uit het vorenstaande voortvloeit, 
dat het bestreden besluit naar 's Raads oor
deel in overeenstemming is met art. 127, lid 
3, der Gemeentewet; 

0. dat, dit vaststaande, het vanwege kla
ger gedane beroep op bepalingen van het 
Ambtenarenreglement der gemeente V. moet 
worden voorbijgegaan, omdat, indien dit re
·glement eenig voorschrift zou inhouden, strij
dig met voormelde bepaling, zoodanig voor
schrift ten deze als in strijd met de wet niet 
verbindend zou zijn; 

0. dat ook overigens niet is gesteld of ge
bleken, dat het bestreden besluit met een in 
het onderhavige geval toepasselijk algemeen 
verbindend voorschrift zou strijden, en even
min, dat verweerder, het besluit nemende, 
van zijn bevoegdheid aan klager over den tijd 
van <liens schorsing geen bezoldiging ui t te 
betalen, kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor 
dezelve is gegeven; 

0. dat het door klager ingestelde beroep 
dus ongegrond is en derhalve zijn vordering, 
dat besluit te vernietigen, althans nietig te 
verklaren, niet voor toewijzing vatbaar; zijn
de dientengevolge tevens geen grondslag aan
wezig voor toewijzing van de overigens door 
klager gedane vorderingen, voorzoover dezel
ve al ontvankelijk mochten zijn, zoodat die 
vorderingen verder onbesproken kunnen blij
ven; 

0 . dat evenmin voor inwilliging vatbaar is 
het bij contra-memorie gedane verzoek kla
ger te veroordeelen in de kosten ; vermits de 
Ambtenarenwet 1929 dezen Raad niet de be
voegdheid geeft een zoodanige veroordeeling 
uit te spreken; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Verklaart het beroep ongegrond. 

(A. B.) 

13 Maart 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. art. 1401; 0ctrooiwet 1910 
S . 313 art. 30.) 

Deze behandeling valt buiten die 
welke bij art. 30 0ctrooiwet 1910 S. 313 
uitsluitend den octrooihouder zijn voor
behouden. Zij kan onrechtmatig zijn. 
E ene reparatie aan een niet beschermd 
onderdeel van een onrechtmatig in het 
verkeer gebracht toestel zal echter 
slechts dan onoirbaar zijn, indien de re-

K. 2663 
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parateur handelde zonder redelijk belang 
met den toeleg den octrooihouder schade 
te berokkenen. Uit de hier gestelde om
standigheden vloeit zulks echter niet 
noodzakelijk voort. 

De Naamlooze Vennootschap N. V. Phi
lips' Gloeilampenfabrieken, gevestigd te 
Eindhoven, eischeres tot cassatie van een op 
4 Nov. 1940 door het Gerechtshof te 's-Gra
v enhage (1940, No. 1049) tusschen partijen 
gewezen arrest, adv. Mr. F . M . Westerouen 
van Meeteren, gepleit door Mr. G. H. Chr. 
Bodenhausen 

tegen: 
de Naamlooze Vennootschap Hape N. V., ge
vestigd te 's-Gravenhage, verweerster in cas
satie, adv. Mr. M. H. H. Franssen, gepleit 
door Mr. C. Croon. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt : 
dat Philips houdster is van het Neder

landsch octrooi No. 13345; 
dat Hape omstreeks medio Maart 1939 

aan een radio-ontvangtoestel van het merk 
Celoso, Type Super 58, waarin <lit octrooi is 
toegepast, een reparatie heeft verricht, en 
wel aan een gedeelte, dat niets uitstaande 
heeft met voormeld octrooi; 

dat Philips, stellende dat evengenoemd 
toestel onrechtmatig in het verkeer is ge
bracht en dat Hape de reparatie heeft ver
richt in of voor haar bedrijf, zulks met ken
nis van het octrooi en met volledig inzicht 
in de beteekenis welke ten aanzien daarvan 
.aan deze handeling is toegekomen en dat 
Hape heeft moeten en kunnen voorzien, dat 
hierdoor aan Philips schade zou worden ver
oorzaakt, heeft gevorderd, dat deze h ande
ling van Hape onrechtmatig worde verklaard 
met nevenvorderingen; 

dat de Rechtbank te 's-Gravenhage bij 
vonnis van 28 Nov. 1939 deze vordering 
heeft toegewezen; 

· dat in hooger beroep het Gerechtshof te 
's-Gravenhage, in het bestreden arrest oor
<leelend over de grief van Hape, dat de 
Rechtbank t en onrechte de reparatie als een 
onrechtmatige daad heeft beschouwd, die 
grief gegrond heeft geacht, daarbij overwe
·gende: 

,,dat Philips de beslissing der Rechtbank 
hiermede verdedigt, dat de Rechtb. een aan
tal omstandigheden heeft aangewezen, die de 
reparatie i. c . tot een onrechtmatige daad 
=aken, in het bijzonder, dat de reparateur 
- naar de Rechtb. als bewezen aanneemt -
wist, dat zijn bedrijfsmatig verrichte hand~
lingen z ijn verricht aan een toestel, waann 
een octrooi van een ander is toegepast, en 
,dat onrechtmatig in het verkeer was geko
:rnen · 

d;t de reparateur weet, dat door zijn han
•deling de levensduur van het toestel wordt 
verlengd, dat door _de reparatie niet alleen 
een voorafgegane octrooiinbreuk wordt be
nut, doch ook octrooiinbreuk _wordt in de 
hand gewerkt, en dat een octroo1houder recht 
heeft op een zoo effectief mogelijke bescher-

L. ,942 

ming en eerbiediging van zijne rechten; 
dat deze omstandigheden echter naar 

's Hofs oordeel onvoldoende zijn, am Hape's 
daad te kunnen qualificeeren als een hande
ling, die indruischt tegen de zorgvuldigheid 
in het maatschappelijk verkeer, welke be
taamt ten aanzien van eens anders goed, het
geen reeds hieruit blijkt, dat Philips die qua
lificatie verdedigt door de stelling, dat voor 
het bereiken van een effectieve octrooibe
scherming aparte repressie der reparatie 
zeer noodig zou zijn; 

dat het reeds van zelf spreekt, dat, waar 
de Wetgever in de octrooiwet zich uitgespro
ken heeft, in hoeverre hij octrooibescher
ming wil en daarbij kennelijk niet de repa
ratie van octrooischendende toestellen heeft 
willen onderdrukken, die reparatie - ook al 
weet de reparateur, dat het toestel octrooi
schendend is, en al doet hij het bedrijfmatig 
- ".'-ls zoodanig niet een handeling is, die in
dru1scht tegen de bovenbedoelde zorgvuldig
heid , en art. 1401 B. W. niet kan dienen om 
een effectievere octrooibescherming te be
reiken, dan de octrooiwetgever gewild heeft 
en om een repressie der reparatie uit te 
oefenen, die de wetgever den octrooihouder 
niet ter beschikking heeft willen stellen, om
dat datgene, wat de Wetgever bepaaldelijk 
heeft willen toelaten, niet zonder meer in 
het maatschappelijk verkeer ontoelaatbaar 
kan worden geacht; 

dat het Hof, ook afgescheiden daarvan, 
dat de Wetgever de reparatie heeft toegela
ten, het bewust en bedrijfmatig repareeren 
van een octrooischendend toestel niet onbe
hoorlijk acht; 

dat toch alleen een der handelingen van 
art. 30 der Octrooiwet verricht zonder daar
toe gerechtigd te zijn, inbreuk op het be
trokken octrooi oplevert, zoodat reparatie 
van een octrooischendend radiotoestel in 
geen geval als inbreuk op het octrooi mag 
warden beschouwd; 

dat het daarom te ver gaat, om de eisch 
van zorgvuldigheid ten aanzien van iemands 
octrooirecht in het maatschappelijk verkeer 
zoover uit te breiden, d at niets gedaan zou 
behooren te warden om een toestel, t en aan
zien waarvan een ander tevoren dat octrooi 
geschonden heeft, bruikbaar te doen blijven, 
en dat niemand verder eenig -- zelfs niet 
indirect - voordeel van zoo'n toestel zou 
mogen trekken; 

dat Philips, waar zij de onrechtmatigheid 
der reparatie ziet in het in de hand werken 
van octrooiinbreuk, klaarblijkelijk daarmede 
niet bedoelt de - reeds plaats gehad heb
bende - schending van haar eigen goed, 
maar het plegen van octrooischennis in het 
algemeen en dan in de toekomst, <loch daar
bij verre is afgedwaald van art. 1401 B. W ., 
dat enkel op het oog heeft am haar te be
schermen tegen een plaats gehad hebbende 
schending van haar eigen bepaalde goed; 

dat in deze nag te minder grond is om de 
reparatie onbehoorlijk te achten, waar zij be
trof een onderdeel van het toestel, ten aan
zien waarvan geen octrooiinbreuk had plaats 
gehad; 

7 
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dat het Hof met dit alles niet wil zeggen, 
dat onder geen omstandigheden het bewu~t 
en bedrijfmatig repareeren van een octroo,0 

schendend toestel een onrechtmatige daad 
zou kunnen opleveren, doch Philips geen bij
zondere omstandigheden heeft gesteld, die 
het zouden rechtvaardigen, in dit onderha, 
vige geval de reparatie onrechtmatig te ach
ten ·" 

d'at het Hof vervolgens het vonnis der 
Rechtb. op dit punt heeft vemietigd en de 
voormelde vordering heeft ontzegd; 

O . dat tegen deze uitspraak wordt opge
komen met het navolgende middel van cas
satie: 

,,S. of v. t. van de artt. I, 3 0, 43, 45 Oc
trooiwet I9IO (Stbl. 3I3), I40I, I402, I403 
B . W., 47, 48, 4I6, 417bis Sr., 48 Rv., . door
dien het Hof heeft overwogen en besltst als 
voormeld, 

een en antler ten onrechte, omdat repara
tie aan een toestel, waarin het octrooi van 
een antler is toegepast in de ten deze door 
Rechtb. en Hof aangenomen ( althans door 
het Hof in het midden gelaten) omstandig
heden (hierboven omschreven) vorm~ een 
onrechtmatige daad jegens den octroo,hou
der immers indruischt tegen de zorgvuldig
heid, welke in het maatschappelijk verkeer 
betaamt jegens diens persoon of g6ed, waar
aan niet afdoet, dat zoodanige reparatie niet 
met zoovele woorden in de Octrooiwet onder 
de den octrooihouder voorbehouden hande
lingen is opgenomen, kunnende uit die enke
le omstandigheid ook geenszins afgeleid wor
den, dat de wetgever zoodanige reparaties 
door anderen bepaaldelijk heeft willen toe
laten ;" 

0. ten aanzien van het middel: 
dat het ten deze gaat om een reparatie ver

richt aan een niet rechtmatig in het verkeer 
gebracht radioontvangtoestel en wel aan een 
onderdeel waarin octrooi No. I3345 niet is 
toegepast, terwijl volgens de stellingen van 
Philips de reparateur wist, dat het toestel 
onrechtmatig in het verkeer was gebracht, 
dat de levensduur van het toestel werd ver
lengd en t en slotte, dat door de reparatie 
niet alleen de voorafgaande octrooiinbreuk 
werd benut, doch ook oc:trooiinbreuk in de 
hand werd gewerkt; 

dat deze handeling valt buiten die welke 
bij art. 30 der Octrooiwet I9IO S. 3I3 uit
sluitend den octrooihouder zijn voorbehou
den; 

dat dit echter niet wegneemt, dat zooda
nig handelen wegens de bijzondere omstan
digheden van het geval rechtens ontoelaat 
baar kan zijn; 

dat het dan ook de vraag is of de voor
melde omstandigheden het handelen van 
Hape onrechtmatig doen zijn; 

dat een reparatie aan een niet beschermd 
onderdeel van een onrechtmatig in het ver
keer gebracht toestel slechts dan onoirbaar 
zal zijn, indien de reparateur handelde zon
der redelijk belang met den toeleg den oc
trooihouder schade te berokkenen, doch zulks 
uit de voormelde omstandigheden niet nood
zakelijk voortvloeit; 

dat het middel derhalve tevergeefs wordt 
voorgesteld; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 350. Red.) 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Het middel onderwerpt aan het oordeel 

van Uwen Raad de rechtsvraag, of eene, als 
bedrijfshandeling verrichte, reparatie van 
een, niet rechtmatig hier te lande in het ver
keer gebracht, radio-ontvangtoestel, waarin 
een octrooi is toegepast zonder toestemming 
van den octrooihouder, jegens dezen laatste 
oplevert eene onrechtmatige daad, indien de 
reparateur wist: 

I 
O

• dat in het toestel het bedoelde oc
trooi was toegepast; 

2 °. dat het toestel hier te lande niet 
rechtmatig in het verkeer was gekomen; 

3 °. dat door de reparatie de levensduur 
van het toestel werd verlengd; 

4 °. dat door de reparatie niet alleen eene 
voorafgegane octrooi-inbreuk wordt benut, 
doch ook octrooi- inbreuk in de hand wordt 
gewerkt; 

5°. dat een octrooihouder recht heeft op 
eene zoo effectief mogelijke bescherming en 
eerbiediging van zijne rechten. 

Gelijk boven reeds opgemerkt, staat ten 
dezen vast, dat de hierbedoelde reparatie is 
verricht aan een gedeelte van het toestel, dat 
niets uitstaande heeft met het octrooi en ten 
aanzien waarvan dus geene octrooiinbreuk 
heeft plaats gehad. Eveneens staat vast, dat 
verweerster geene rechtstreeksche octrooi-in
breuk heeft gepleegd, daar zij niet heeft ver
richt eenige handeling, ·aJs waartoe art. 3c, 
Octrooiwet den octrooihouder het uitsluitend 
recht geeft. Het Hof onderzocht dan ook al
leen, of de hierboven genoemde omstandig
heden voldoende zijn, om de aan verweerster 
verweten reparatie te kunnen qualificeeren 
als eene handeling, die indruiscbt tegen de in 
het maatschappelijk verkeer ten aanzien van 
eens anders goed betamende zorgvuldigheid. 
Het College plaatst zicb derbalve op bet veel 
verdedigde standpunt, dat boven en bebalve 
de in de Octrooiwet aan den octrooihouder 
toegekende bescberming zijner belangen te
gen bandelingen van niet gerecbtigden, in 
art. 30 der Wet bepaaldelijk opgesomd, die 
belangen mede bescherming kunnen vinden 
in de algemeene bepaling van art. I40I B. W., 
wanneer zij worden gekrenkt door handelin
gen van anderen, welke indruischen tegen de 
in het maatscbappelijk verkeer betamende 
zorgvuldigbeid ten aanzien van eens anders 
goed. Blijkens rechtsoverweging 9 van het 
bestreden arrest is namens verweerster voor 
bet Hof, evenals thans voor Uwen Raad, de 
stelling verdedigd, dat het antwoord op de 
vraag, of bandelingen, gepleegd ten aanzien 
van of met betrekking tot een geoctrooieerd 
voortbrengsel, onrecbtmatig zijn, alleen en 
uitsluitend kan worden gevonden in de Oc
trooiwet. 

Het komt mij voor, dat het Hof die stel
ling terecht heeft verworpen met de overwe
ging (r. o. v . rn), dat ,,elke bijzondere han-
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deling, hoe rechtmatig zij overigens moge 
zijn, onrechtmatig is, wanneer zij zoodanig is, 
dat zij indruischt tegen de zorgvuldigheid in 
het maatschappelijk verkeer, welke betaamt 
ten aanzien van eens anders goed, en der
halve op het punt harer rechtmatigheid aan 
dezen zorgvuldigheidseisch kan worden ge
toetst". 

Gelijk de geeerde pleiter voor eischeresse 
volledig toegaf, valt uit de geschiedenis van 
de totstandkoming der Octrooiwet af te lei
den, dat de Wetgever destijds (in 1910) niet 
alleen nauwkeurig heeft willen aanwijzen, tot 
welke handelingen de octrooihouder het uit
sluitend recht zoude bezitten, doch dit ook 
uitdrukkelijk heeft willen doen ten einde 
eenerzijds te beantwoorden aan het hoofd
doel der Octrooiwet, namelijk effectieve be
scherming van den uitvinder, en anderzijds 
niet de vrijheid van handel en bedrijf al te 
zeer te beperken. Sedert is echter uit het 
standaard-arrest van Uwen Raad van 31 Jan. 
1919 W. 10365, N. J. '19-161, gebleken, dat 
art. 1401 B . W. niet alleen bescherming ver
leent tegen aantasting van wettelijke rechten 
en schending van rechtsplichten, doch even
zeer tegen handelingen in strijd met de goede 
zeden en met hetgeen in het maatschappe
lijk verkeer ten aanzien van eens anders per
soon of goed betaamt. Hieruit volgt, naar het 
mij voorkomt, dat ook handelingen, welke, 
naar de bedoeling van den Octrooiwetgever, 
slechts als onrechtmatig konden worden ge
wraakt voorzoover zij vielen in de omschrij
ving v;n art. 30 der Octrooiwet, niettemin 
tevens kunnen worden getoetst aan de eischen 
van de betamende maatschappelijke zorgvul
digheid, zoodat eene handel!ng, gepleegd met 
betrekking tot een geoctroo1eerd voortbreng
sel hoewel niet onrechtmatig krachtens de 
Octrooiwet, toch onrechtmatig kan warden 
geoordeeld, getoetst aan de algemee~e norm, 
voortvloeiende uit art. 1401 B. W . D1t neemt 
intusschen niet weg, dat bij de hanteering 
dier algemeene norm met betrekking tot han
delingen, die ingrijpen in de. belangensfeer 
van den octrooihouder, rekenmg behoort te 
warden gehouden met hetgeen den wetgever 
bij het uitvaardigen der Octrooiwet_ met be
trekking tot den omvang der octroo1bescher
ming voor den geest heeft gestaan ~~ met d_~ 
afweging van belangen, welke htJ daarbtJ 
eenerzijds ten gunste van effectieve bescher
ming van den octrooihouder, anderzijds ter 
behoeding van de vrijheid van handel en be
drijf in het algemeen, kennelijk in bet oog 
heeft willen houden. 

Verwaarloozing van dit gezichtspunt bij 
hanteering der algemeene norm ten aanzien 
van handelingen, als de hierbedoelde, kan al 
spoedig leiden tot de door van Haersolte 
(Feestbundel Meijers bi. 585) m. i. terecht 
gewraakte neiging ,,om aan degenen, die be
langen hebben, ten zeerste gelijkend op de 
door bijzondere wetten beschermde belangen, 
doch niet geheel voldoende aan de wettelijke 
omschrijving, door middel van art. 1401 B.W., 
rechtsbescherming te verleenen tegen hen, 
die, nog juist blijvende buiten het door de 
wetten bestreken terrein, die belangen bena-

deelen". Ik geloof dan ook, dat het Hof in 
zijn thans bestreden arrest, hoezeer uitgaan
de van het standpunt der algemeene toepas
selijkheid van art. 1401 B .W. uit een oogpunt 
van verkeersmoraal, aan voormelde nei
ging, met name in ·de 14e rechtsoverweging, 
eenen gelukkigen weerstand heeft geboden, 
door aan 's wetgevers inzicht te toetsen, wat 
op het gebied der onderwerpelijke materie 
in het maatschappelijk verkeer al dan niet 
toelaatbaar is te achten. Inderdaad wil het 
ook mij voorkomen, dat ,,datgene, wat de 
Wetgever bepaaldelijk heeft willen toelaten 
niet zonder meer in het maatschappelijk ver~ 
keer ontoelaatbaar kan worden geacht. 

Maar h_~eft het Hof dan in het onderhavige 
geval, gel1Jk de geachte raadsman van eische
resse ;neende, werkelijk ,,meer" beoordeeld, 
dan hetgeen, naar 's wetgevers bedoeling, be
hoorde te warden toegelaten? Met andere 
woorden: zijn de omstandigheden, waaronder 
verw~erster zich aan de onderwerpelijke re
paratte heeft gewaagd, van dien aard te ach
ten, dat die handeling, hoewel aan de Oc
trooiwet getoetst, niet verboden, niettemin 
uit een oogpunt van maatschappelijke beta
melijkheid tot eene onrechtmatige daad ver
dient te warden gestempeld? Ongeacht zelfs 
de omstandigheid, dat de reparatie plaats 
vond aan een, het octrooi van eischeres niet 
rakend, onderdeel van het toestel, zoodat hier 
van eenige reparatie, welke met een min of 
meer volledig opnieuw vervaardigen van een 
geoctrooieerd voortbrengsel ware gelijk te 
stellen, geen sprake is, vermag ik zulks aan 
de hand van de, in den aanvang dezer con
clusie onder 1° tot en met 5° vermelde, om
standigheden, niet in te zien, vermits die om
standigheden, zoowel een voor een, als in on
derlingen samenhang beschouwd, immers vol
komen eigen zijn te achten aan elke ,,desbe
wust" ten aanzien van een geoctrooieerd 
voortbrengsel verrichte, niet met nieuwe ver
vaardiging op een lijn te stellen, reparatie, 
welke de wetgever echter kennelijk niettemin 
gemeend heeft te moeten vrijlaten en dus 
rechtmatig heeft geoordeeld. 

. Aangezien dan ook door eischeresse geene 
andere, dan voormelde, omstandigheden blij_ 
ken te zijn gesteld, komt 's Hofs beslissing 
mij juist voor, zoodat ik concludeer tot ver
werping van het beroep, met veroordeeling 
van eischeresse tot cassatie in de daarop ge-
vallen kosten. (N. J.) 

z6 Maart z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Crisis-Zuivelbesluit 1940 (melk
poeder), art. 7.) 

Het bloot aanwezig zijn van goederen 
in bij req. in gebruik zijnde ruimten 
brengt nog niet mede, dat hij die goede
ren voorhanden heeft; daarvoor is noo
dig een zekere persoonlijke relatie tot die 
goederen in dien zin, dat die goederen 
met zijn goedvinden in elk geval met 
zijn medeweten, in de bij hem in gebruik 
zijnde ruimten aanwezig zijn. 

De Econ. Rechter heeft uit de bewijs
middelen, waaruit immers blijkt dat de 
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goederen in de bij zijne woning behoo
rende schuur voorhanden waren, kunnen 
afleiden, dat req. de hoeveelheid melk
poeder heeft voorhanden gehad. 

Op het beroep van F. A., van beroep win
kelier, wonende te Hooge Mierde, req. van 
cassatie tegen een mondeling vonnis van den 
Econ. rechter bij de Arr.-Rechtbank te Breda 
van 24 Oct. 1941, waarbij req. terzake van: 

handelen in strijd met een krachtens bet 
Voedselvoorzieningsbesluit gesteld verbod" 
met aanhaling van de artt. 1, 2, 4, 15, 17 en 
18 Voedselvoorzieningsbesluit, artt. 1 en 7 
Crisis-Zuivelbesluit 1940 (melkpoeder), artt. 
1, 9, 31 lid 6 en 36 vap. de Landbouv.:crisis
wet 1933 en artt. 23, 33, 55 en 91 Sr., 1s ver
oordeeld tot eene geldboete van 175 gµlden 
en 60 dagefl vervangende hechtenis met ver
beurdverklaring van de inbeslag genomen 
goederen. (Gepleit door Mr. C. Reinhold) . 

D e Hoage Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
,,r. S. of v . t. van de artt. 350, 351, 352, 

358, 359 en 367 Sv. en 3 van het Besluit van 
den Secr.-Generaal van het Departement 
van Justitie met betrekking tot de berech
ting van strafzaken, rakende het economisch 
!even (Verord. no. 71 /1941), artt. 1 en 7 van 
het Crisis-Zuivelbesluit (melkpoeder) en 
artt. 1, 9, 31 lid 6 en 36 der Landbouwcrisis
wet, 

doordat de Econ. Rechter het ten laste ge
legde feit een strafbaar feit heeft geacht, 
zulks ten onrechte, omdat de telastelegging, 
in het subsidiaire gedeelte stellend dat req. 
tot cassatie een hoeveelheid van 350 K.G. 
althans meer dan 250 K.G. magere melkpoe
der voorhanden althans in voorraad had, 
klaarblijkelijk daarbij doelt op het geval, dat 
dit voorhanden zijn oak zonder voorkennis en 
medeweten van req. zich voordoet, 

terwijl ten rechte zonder voorkennis of 
medeweten van dengeen bij wien iets wordt 
aangetroffen, niet van voorhanden zijn of in 
voorraad hebben kan worden gesproken -
zoodat het zonder voorkennis of medeweten 
in voorraad of voorhanden hebben niet als 
in voorraad of voorhanden hebben in den zin 
van art. 7 van het Crisiszuivelbesluit (melk
poeder) is aan te merken en derhalve de 
Econ. Rechter het feit niet strafbaar had 
moeten verklaren en req. had moeten ont
slaan van rechtsvervolging; 

en subsidiair - voor zoover de in het bo
venstaande aangenomen lezing der telaste
legging niet juist mocht warden geacht: 

2. S. of v. t. van dezelfde artikelen ver
mits al zou uit den inhoud der gebezigde be
wijsmiddelen kunnen warden afgeleid dat 
een partij melkpoeder van meer dan 250 K .G. 
voorhanden was in een aan req. toebehooren
de schuur, daaruit toch niet kan voortvloeien 
het bewijs van het te laste gelegde, in het 
bijzonder niet dat bepaaldelijk req. de partij 
melkpoeder in voorraad of voorhanden had"; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van req. bewezen is verklaard met qualifi
catie en s&afoplegging als voorrneld, dat hij 
onder de gemeente Hoage en Lage Mierde 
te Hooge Mierde circa 350 kilogram magere 
melkpoeder heeft voorhanden gehad; 

0. wat het eerste middel betreft: 
dat de telastlegging kennelijk de woorden 

,,voorhanden hebben" in denzelfden zin heeft 
gebezigd als die woorden in art. 7 Crisiszui
velbesluit 1940 (melkpoeder) hebben, zoo
dat voor niet strafbaarverklaring van het 
bewezenverklaarde geen grond bestaat; 

dat derhalve dit middel ongegrond is; 
0. t en aanzien van het tweede middel: 
dat de voormelde bewezenverklaring steunt 

op de navolgende ter terechtzitting afgelegde 
verklaringen van 

r. den verdachte, luidende: ,,lk ben eige
naar van de schuur, gelegen onder de ge
meente Hoage en L age Mierde, te Hoage 
Mierde, achter mijn waning aldaar. Ik weet 
heel goed, dat ik niet meer dan 250 kilogram 
melkpoeder in voorraad mag hebben; 

2. den getuige van Straaten, luidende: ,,Op 
22 M ei 1941, toen ik nag marechaussee was, 
had ik des nachts tegen 2 uur met mijn col
lega Edenburg post gevat antler de gemeente 
Hooge en Lage Mierde te Hoage Mierde ach
ter een schuur van het woonhuis van ver
dachte. Een uur tevoren had ik gezien, dat 
een aantal personen, die alien zakken bij zich 
hadden, welke zij opgerold onder hun arm 
droegen, bedoelde schuur waren ingegaan, 
waarna ik duidelijk waarnam, dat zij deze 
zakken in de schuur aan 't vullen waren. Toen 
deze personen te omstreeks 2 uur in dienzelf
den nacht met voile zakken de schuur ver
lieten, riepen mijn collega en ik hen aan met 
de woorden : ,,Halt, marechaussee, waarna al 
deze personen de smokkelwaar wegwierpen 
en op de vlucht gingen. Nadat mijn collega 
en ik deze vrachten weggeworpen smokkel
waar hadden opgeraapt, bleek deze te bestaan 
uit o. a. ongeveer 200 kilogram magere melk
poeder, merk Tilbury. Bij verder zoeken von
den mijn collega en ik in bedoelde schuur 
o. a. nag een partij van ongeveer 1 50 kilo
gram melkpoeder. Het stroo, waarop deze 
partij melkpoeder in de schuur had gestaan, 
was geheel ingedrukt"; 

alsmede op den inhoud van een ambtseedig 
procesverbaal d.d. 15 Juni 1941, opgemaakt 
door de Marechaussee's G . Edenburg en P. 
A. van Straaten, eerstgenoemde tevens op
sporingsambtenaar te Hilvarenbeek, voor
zoover inhoudende: dat zij den 22sten Mei 
1941, des nachts te omstreeks :a uur, hadden 
post gevat achter een schuur van het woon
huis van A., winkelier te Hoage Mierde; 

dat zij te omstreeks 1 uur gezien hadden, 
dat een aantal personen deze schuur ingingen 
met zakken, welke zij opgerold onder hun 
arm droegen; 

dat zij even later waarnamen, dat dezeper
sonen de zakken, welke zij bij zich droegen, 
toen zij aankwamen, aan het vullen waren; 

dat te omstreeks 2 uur alle smokkelaars 
met voile zakken beladen de schuur verlie
ten; 



101 ]6 M.A.ART 1942 

dat zij, relatanten, deze personen, toen zij 
buiten de schuur kwamen, aanriepen met: 
,.Halt, marechaussee", waama zij de vlucht 
namen; 

dat, toen zij, relatanten, de weggeworpen 
vrachten smokkelwaar bij elkander hadden 
gehaald, bleek de inbeslaggenomen smokkel
waar te bestaan uit o. a. 200 kg magere melk
poeder, merk Tilbury; 

dat bij verder onderzoek bleek, dat zich in 
bedoelde schuur van A. alsnog o. a. een partij 
van 150 kg melkpoeder bevond; 

0. dat het bloat aanwezig zijn van goede
ren in bij req. in gebruik zijnde ruimten nag 
niet medebrengt, dat hij die goederen voor
handen heeft, doch dat daarvoor noodig is 
een zekere persoonli.ike relatie van req. tot 
die goederen in dien zin, dat die goederen 
met zijn goedvinden in elk gev.al met zijn 
medeweten, in de bij hem in gebruik zijnde 
ruimten aanwezig zijn; 

dat de Econ. R echter uit vorenstaande be
wijsmiddelen waaruit immers blijkt dat de 
goederen in de bij zijne waning behoorende 
schuur voorhanden waren heeft kunnen af
leiden, dat req. de in de bewezen verklaring 
genoemde hoeveelheid melkpoeder heeft 
voorhanden gehad en de vraag of hij dit te
recht heeft gedaan in cassatie niet kan war
den onderzocht; 

dat derhalve oak dit middel faalt; 
Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv. -Gen. Wijnveldt, die t. a. v. de 
middelen opmerkte: 

,,Het eerste middel stelt een eisch welke 
m. i. niet volgt uit de woorden van de des
betreffende bepalingen. Het verlangt, dat 
degeen die iets voorhanden heeft, daarvan 
voorkennis draagt of bet weet, en dus zegt 
in dien gedachtengang voortgaande, het hier
mede ten nauwste samenhangende tweede 
middel dim terecht, uit de bewijsmiddelen is 
niet af te leiden, dat requirant de melkpoe
der willens en wetens voorhanden had. 

Inderdaad blijkt uit de bewijsmiddelen niet 
hoe het goed in requirant's schuur is gekomen 
en wat hij ermede te maken had. M en kan 
gissen, - met groote waarschijnlijkheid, dat 
de veronderstelling juist is -, dat requirant 
zijn daartoe gunstig gelegen schuur leende 
voor smokkelhandel aan de landsgrenzen, 
maar blijken doet het niet, en zal dit gewoon
lijk oak niet. 

Hierin ligt een grand aan te nemen, dat 
aan het begrip ,.voorhanden hebben" een 
ruime beteekenis moet warden toegekend. 

Wanneer de smokkelaars betrapt waren 
op een oogenblik, dat zij goederen in de 
schuur achter requirant's waning gelegen, 
brachten, zou, wanneer daarbij niets bleek 
van opzet van den houder van de schuur, 
inderdaad de vraag kunnen rijzen of wellicht 
van een schulddelict sprake kon zijn, en 
wanneer bleek, dat het volkomen buiten zijn 
weten, willen, voorkennis of schuld geschied 
was, de man misschien niet strafbaar zijn. 
Hier is 200 K.G. melkpoeder uit de schuur 
gehaald, en was er nog 150 K.G. daarna aan-

wezig. D it brengt m . i. mede, dat er geen 
twijfel kan bestaan dat requirant het goed 
daar voorhanden had, al blijkt verder zijn 
betrekking tot die hoeveelheid niet. Zijn ont
kentenis, n .l. dat hij niet weet hoe het daar 
gekomen is, acht ik dan oak onvoldoende om 
zijn aansprakelijkheid terzijde te stellen. Men 
zou er zelfs uit kunnen afleiden, dat hij we! 
wist, dat het goed er lag, al was hem z .g. on
bekend waar het vandaan kwam. 

Ik ben dus van oordeel, dat de middelen 
niet tot cassatie kunnen leiden, en conclu
deer tot verwerping van het beroep.") 

(N. J.) 

z6 Maart z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeenteverorden' g Almelo 
betr. reinheid, gezondheid en zedelijk
heid, art. 16a.) 

Verbod om te zwemmen op andere dan 
door B. en W . aangewezen plaatsen. Ver
bod om zich op den openbaren weg te 
bevinden in badcostuum, tenzij bij een 
door B . en W. aangewezen zwemplaats. 
Aanwijzing zwemplaats door B . en W. 
onder voorwaarde, o. a., dat men zich 
daar niet in badcostuum op den open
baren weg mag bevinden (alleen te 
zwemmen uit booten). Strafbaarheid in
dien men zich bij zoodanige zwemplaats 
in badcostuum op den openbaren weg 
bevindt? 

Op het beroep van den 0 . van J . bij de 
Arr.-Rechtbank te Almelo, req . van cassatie 
tegen een vonnis van genoemde R echtbank 
van 4 Nov. 1941, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een op 25 Juli 1941 
door het Kantongerecht te Almelo gewezen 
vonnis, J. T., fabrieksarbeider te Almelo, 
ter zake van het te zijnen laste bewezen ver
klaarde van alle rechtsvervolging werd ont
slagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Met vernietiging in hooger beroep van bet 
desbetreffende vonnis van den Kantonrech
ter te Almelo, verklaarde de Arr.-Rechtbank 
aldaar op 4 Nov. 1941 bewezen, dat gerequi
reerde in de gemeente Almelo op 21 Juni 
1941 des namiddags omstreeks 4 uur en 10 
minuten, in badcostuum zich heeft bevonden 
op den openbaren weg ,.de Leemslagenweg", 
welke weg gelegen is bij den zijtak van bet 
Twenthe-Rijnkanaal, en wel bij dat gedeelte 
van voornoemd kanaal, dat gelegen is ten 
Zuiden van de uitmonding van de Jachtha
ven en de grens der gemeente Almelo en dat 
bij B esluit van B. en W. der gemeente Al
melo d.d. 28 Maart 1941 No. 1668 als zwem
plaats, als bedoeld in art. 16a lid I der Ver
ordening op de Reinheid, Gezondheid en 
Zedelijkheid van de gemeente Almelo d.d. 8 
Febr. 1933, aangewezen was, echter onder de 
uitdrukkelijke voorwaarde, dat het den 
zwemmers verboden is zich nabij voomoem
de zwemplaats in badcostuum te bevinden 
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op den openbaren weg, de kanaaloevers of de 
rietboorden. _ 

Ten aanzien der vraag of dit bewezen feit 
e:en strafbaar feit opleverde, overwoog de 
Rechtbank, dat kennelijk is bedoeld overtre
ding van de bepaling van het tweede lid van 
.irt. 16a van de verordening houdende bepa
lingen betreffende de reinheid, gezondheid 
en zedelijkheid van de Gemeente Almelo te 
laste te leggen; 

de.t deze bepaling evenwel verbiedt zich 
op of aan den openbaren weg te bevinden in 
badcostuum, behalve indien deze weg gele
gen is bij een zwemplaats, door B . en W. 
aangewezen; 

dat B . en W . van Almelo weliswaar in hun 
besluit van 28 Maart 1941 No. 1668 hebben 
bepaald, dat van de onderhavige zwemplaats, 
welke bij dat besluit is aangewezen, alleen 
gebruik mag worden gemaakt door zwem
mers, die het door hen onder meer als voor
waarde gestelde verbod om zich nabij de 
zwemplaats in badcostuum te bevinden na
leven; 

dat echter de omstandigheid, dat B. en W. 
in dat besluit <lit hebben bepaald, geenszins 
de beperking, welke in bovengenoemde ver
ordening aan het verbod om zich op of aan 
den openbaren weg in badcostuum te bevin
den uitdrukkelijk is toegevoegd, t en aanzien 
van een bij die zwemplaats gelegen openba
ren weg opheft; 

dat het bewezen feit derhalve niet overtre
ding van de bepaling van het tweede lid van 
art. 16a van die verordening oplevert; 

dat <lit feit evenmin bij of krachtens eenig 
ander wettelijk voorschrift strafbaar is ge
steld, zoodat verdachte terzake van alle 
rechtsvervolging moet worden ontslagen. 

De 0. van J. stelde van dit ontslag van 
rechtsvervolging beroep tot cassatie in, daar
bij in zijn schriftuur als middel voordragend: 

,,S. door v. of n. t. van de artt. 348, 349, 
350, 351, 352, 398 en 261 Sv., art. 91 Sr. en 
artt. 16a, sub 2, 19, 22, 23 en 25 van de Ver
ordening betreffende de reinheid, gezond
heid en zedelijkheid voor de gemeente Al
melo, 

doordat de Arr.-Rechtbank het telastege
legde bewezen achtende, verdachte heeft ont
s!agen van alle rechtsvervolging, in stede van 
hem deswege te veroordeelen; 

overmits toch het telastegelegde en bewe
zene oplevert het strafbare feit, omschreven 
in art. 16a, sub 2, van de Verordening be
treffende de reinheid, gezondheid en zede
lijkheid voor de Gemeente Almelo, strafbaar 
gesteld bij art. 22 dier Verordening; 

dat <lit artikel toch zakelijk inhoudt: ,,het 
is verboden zich op of aan den openbaren 
weg te bevinden in badcostuum, behalve in
dien deze weg gelegen is bij een zwemplaats, 
door B. en W. aangewezen"; 

dat weliswaar bij Besluit van B. en W. der 
gemeente Almelo d.d. 28 Maart 1941 de zij
tak naar Almelo, van het Twenthe-Rijnka
naal, voorzooveel gelegen ten Zuiden van de 
uitmonding van de jachthaven en de grens 
der gemeente Almelo, aangewezen werd als 
zwemplaats, als bedoeld in voomoemd art. 

16a, sub 2, maar dat tevens bij die aanwijzing 
bepaalci werd, dat van die zwemplaats alleen 
gebruik gemaakt mag worden bij inachtne
ming van de voorwaarde: ,,dat het den zwem
mers verboden is zich nabij de zwemplaats 
in badcostuum te bevinden op den openbaren 
weg, de kanaaloevers, of de rietboorden"; 

dat dit Besluit derhalve niet in het alge-
-meen verbiedt zich in badcostuum op den 
openbaren weg, de kanaaloevers, of de riet
boorden te bevinden, doch slechts aan zwem
mers bij het vrijwillige gebruik van de zwem
plaats genoemde beperkende voorwaarde op
legt; 

dat het, waar uit het ambtseedig proces
verbaal van den brigadier van politie, recher
cheur der gemeente Almelo, tevens onbezol
digd rijksveldwachter, R. Hofman, blijkt, dat 
verdachte zich op 21 Juli 1941 des namiddags 
omstreeks 4 uur en 10 minuten op den open
baren weg, den Leemslagenweg, in badcos
tuum bevond met het voomemen om zich 
naar het nabij gelegen Twenthe-Rijnkanaal 
te begeven en aldaar te zwemmen, zonder 
meer duidelijk is, dat verdachte zich bij het 
vrijwillige gebruik van de door B . en W. aan
gewezen zwemplaats, niet heeft onderwor
pen aan de aan zwemmers opgelegde beper
kende voorwaarde, zoodat i. c. de aanwijzing 
voor hem, verdachte, geacht moest worden 
niet gedaan te zijn en verdachte dus eo ipso 
onder de verbodsbepaling van art. 16a, sub 
2, van meergenoemde Verordening valt; 

dat deze verbodsbepaling haar strafsanctie 
vindt in art. 22 van meergenoemde Veror
dening, zoodat veroordeeling in stede van 
ontslag van rechtsvervolging had moeten 
volgen; 

dat voorts ook de gronden, waarop de Kan
tonrechter bij het vonnis in eersten aanleg tot 
het ontslag van rechtsvervolging is gekomen, 
deze beslissing niet kunnen dragen; 

dat immers het door de jurisprudentie al
gemeen erkende toetsingsrecht door den rech
ter van gemeenteverordeningen aan art. 168 
der Gemeentewet, nog niet de bevoegdheid 
van den rechter om besluiten :van B. en W., 
gegeven ter uitvoering eener gemeentever
ordening, aan die Verordening zelve te toet
sen met zich brengt, zoodat de rechter ten 
onrechte zich met de al dan niet rechtsgel
digheid van het onderhavige besluit heeft 
geoccu peerd; 

dat, zoo deze besluiten met de wetten of 
het algemeen belang strijden, het de taak der 
kroon is deze te vernietigen ex art. 185 der 
Gemeentewet; 

althans - zoo laatst genoemde overweging 
niet juist mocht zijn - dat de grond van de 
in het besluit van B. en W. vastge!egde voor
waarde eenerzijds gelegen is in het verzoek 
van de Almelosche Watersportvereeniging 
aan B. en W. der gemeente Almelo om van
uit booten in den zijtak naar Almelo van het 
Twenthe-Rijnkanaal en wel voor het ge
deelte, gelegen tusschen de jachthaven en de 
grens der gemeente, te mogen zwemmen, 
anderzijds in het belang om de kanaaloevers 
of de rietboorden te beschermen en te be
veiligen; 



103 16 MAART 1942 

dat de bepaling van art. 16a, sub 2, van 
meergenoemde Verordening de bevordering 
en de handhaving der zedelijkheid voor de 
gemeente Almelo beoogt; 

dat voornoemd Besluit van B. en W. der 
gemeente Almelo, hoewel de facto een voor
waarde inhoudende, welke in strijd is met de 
bepaling der Verordening zelve, desalniette
min, voorzoover daarbij de zwemmers ver
boden wordt zich nabij de zwemplaats iri bad
cos~uum te bevinden op den openbaren weg, 
de mre niet geacht kan warden in strijd te 
zijn met de desbetreffende Verordening, zijn
de in voornoemd Besluit en in voornoemde 
Verordening immers twee geheel verschillen
de belangen geregeld, zoodat dit besluit wel 
degelijk bindende kracht bezit". 

Oak de Kantonrechter was langs anderen 
weg tot een ontslag van rechtsvervolging ge
komen, en req. tast; blijkens de hierboven 
weergegeven toelichting bij zijn middel oak 
de door <lien Rechter daartoe aangevoerde 
gronden aan. Ik meen req. daarin niet te 
moeten volgen, daar dit vonnis in hooger be
roep vernietigd werd krachtens de overwe
ging, dat in het vonnis waarvan beroep in 
strijd met het voorschrift van het derde lid 
van art. 359 Sv. niet de redengevende feiten 
of omstandigheden, waarop de beslissing, dat 
het feit door verdachte is begaan, steunt, als 
zoodanig zijn aangewezen. 

Harerzijds achtte de Rechtbank het telas
tege!egde bewezen op grand, dat verdachte 
ter terechtzitting in hooger beroep heeft ver
klaard: dat hij op 21 Juni 1941 des namid
dags omstreeks 4 uur en 10 minuten zich in 
badcostuum heeft bevonden op den open
baren weg den Leems!agenweg, gelegen in de 
gemeente Almelo nabij het gedeelte van den 
zijtak van het Twenthe-Rijnkanaal, hetwelk 
is gelegen ten Zuiden van de uitmonding van 
de J achthaven en de grens der gemeente 
Almelo; 

dat een door R . Hofman, brigadier van 
politie, rechercheur der gemeente Almelo, 
tevens onbezoldigd rijksveldwachter, op 
ambtseed opgemaakt en onderteekend pro
ces-verbaal d.d. 22 Juni 1941 onder meer 
inhoudt: 

dat hij, verbalisant, op 21 Juni 1941 des 
namiddags omstreeks 4.10 uur heeft gezien, 
dat de hem bekende J. T., geboren te Almelo 
19 Mei 1923, fabrieksarbeider, wonende te 
Almelo, Gravenstraat No. 29, zich in bad
costuum bevond op den openbaren weg den 
Leemslagenweg binnen de gemeente Almelo 
op een afstand van ongeveer zeventig Meter 
van de zijtak van het Twenthe-Rijnkanaal, 
welke weg aan dat kanaal uitkomt tusschen 
de uitmonding van de Jachthaven en de grens 
der gemeente Almelo; 

dat uit een door den Secretaris van Almelo 
geteekend afschrift van het besluit van B. 
en W. van Almelo d.d. 28 Maart 1941 No. 
1668 blijkt, dat bij dit besluit is besloten: 

1. den zijtak naar Almelo van het Twenthe
Rijnkanaal, voorzooveel ge!egen ten Zuiden 
van de uitmonding van de Jachthaven en de 
grens der gemeente Almelo, aan te wijzen als 
zwemplaats, als bedoeld in art. x6a, xe lid der 

Verordening op de Reinheid, Gezondheid 
en Zedelijkheid voor de gemeente Almelo. 

2. te bepalen, dat van de sub 1 bedoelde 
zwemplaats alleen gebruik mag warden ge
maakt bij inachtneming van na te noemen 
voorwaarden: 

1. het zwemmen mag slechts plaats vinden 
vanuit booten; 

2. de scheepvaart mag daardoor niet war
den gehinderd en de kanaalwerken mogen 
daardoor niet warden beschadigd; 

3. de zwemmers mogen zich ter plaatse niet 
begeven op de rietboorden of de ·kanaal
oevers; 

4. het is den zwemmers verboden zich na
bij de zwemplaa:ts in badcostuum te bevin
den op den openbaren weg, de kanaaloevers 
of de rietboorden. 

Uit deze bewijsmiddelen volgt niet het
geen req. vermeldt als den inhoud van het 
proces-verbaal van den verbalisant betref
fende de bedoeling van gerequireerde, - een 
gedeelte van dat stuk, dat de Rechtbank niet 
heeft gebruikt, <loch hetwelk wel in het ver
nietigde vonnis des Kantonrechters voor
komt, n.l. dat verbalisant den gerequireerde 
ter plaatse heeft aangesproken en dat deze 
desgevraagd verklaarde als volgt: 

,,Ik heb mij hier bij de Leemslagenweg ont
daan van m ijn bovenkleeding om mij thans 
naar het nabijgelegen Twenthe-Rijnkanaal 
te begeven en daar te zwemmen. Het is mij 
niet bekend, dat ik in de nabijheid van die 
zwemplaats m ij niet mag bevinden in bad
costuum. Ik dacht, dat ik mij in badcostuum 
we! daarheen mocht begeven." 

Dit ten betooge, dat req. de beide vonnis
sen, m. i . ten onrechte, dooreenhaalt. 

Mij tot het vonnis der Rechtbank bepa
lend, merk ik op, dat meergemeld art. 16a 
onder t en tweede bepaalt: ,,Het is verboden 
zich op of aan den openbaren weg te bevin
den in badcostuum, behalve indien deze weg 
gelegen is bij een zwemplaats, door B. en W. 
aangewezen". 

De R echtbank heeft nu feitelijk vastge
steld, dat gerequireerde zich in badcostuum 
bevonderi heeft op een openbaren weg, ge
legen bij een door B. en W. aangewezen 
zwemplaats. 

Dus redeneerde het College, en ik vereenig 
mij daarmede, is gerequireerde niet straf
baar, al mogen B. en W. het gebruik van 
deze zwemplaats aan bepaalde en andere 
voorwaarden hebben gebonden, zooals deze 
hierboven zijn vermeld. Dat besluit kan geen 
wijziging brengen in de verbodsbepaling van 
art. 16a sub 2 der Verordening. M . i . zijn B. 
en W. niet bevoegd van de Verordening af
wijkende bepalingen te maken. Zij kunnen 
alleen zwemplaatsen aanwijzen. 

Wellicht had gerequireerde vervo!gd kun
nen warden voor overtreding van het derde 
lid van art. 16a, n.l.: ,,Het is verboden zich 
op of aan den openbaren weg te bevinden in 
aanstoot gevende strand- en sportkleeding", 
doch dit is niet geschied, en kennelijk oak 
niet de strekking van het geschilpunt. 

Mijn conclusie strekt tot verwerping van 
het beroep. 
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De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld en toegelicht bij schriftuur, 
en luidende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van gerequireerde is bewezen verklaard: dat 
hij enz. (zie conclusie); 

0. dat art. 16a van bovengenoemde veror
dening voor de gemeente Almelo, voorzooveel 
hier van belang, luidt: 

1 ° . ,,H et is verboden in het openbaar te 
zwemmen .. . ... op andere dan door B. en W. 
aangewezen plaatsen"; 

2 °. ,,Het is verboden zich op of aan den 
openbaren weg te bevinden in badcostuum, 
behalve indien deze weg gelegen is bij een 
zwemplaats, door B. en W. aangewezen"; 

terwijl art. 22 luidt : ,,Overtreding van 
eenige bepaling dezer verordening wordt ge
straft met een geldboete van t en hoogste 
f 300 of een hechtenis van ten hoogste twee 
maanden"; 

0. dat B. en W. van Almelo bij besluit van 
28 Maart 1941 het in de bewezenverklaring 
omschreven kanaalgedeelte hebben aangewe
zen ,,als zwemplaats als bedoeld in art. 16a 
eerste lid" der bovengenoemde verordening, 
met bepaling dat van die zwemplaats alleen 
gebruik mag worden gemaakt bij inachtne
ming van de bij het besluit genoemde voor
waarden, waarvan de vierde luidt: ,,Het is 
den zwemmers verboden zich nabij de zwem
plaats in badcostuum te bevinden op den 
openbaren weg, de kanaaloevers of de riet
boorden"; 

0. dat de Rechtbank na bovenvermelde 
bewezenverklaring heeft overwogen: (zie 
conclusie); 

0. omtrent het middel: 
dat req.'s bestrijding van bovenaangehaal

de overwegingen der Rechtbank schijnt te 
berusten op de mede als geschonden genoem
de artt. 19 en 23 van voormelde verordening, 
onderscheidenlijk inhoudende, voorzooveel 
hier van belang, dat B. en W. bevoegd zijn 
aan een door hen krachtens deze verorde
ning te verleenen ontheffing voorwaarden te 
verbinden, en dat hij, die handelt in strijd 
met zoodanige voorwaarden, wordt geacht 
zonder die ontheffing te hebben gehandeld, 
stellende req. dat, nu gerequireerde bij het 
gaan zwemmen in bovengenoemd kanaalge
deelte handelde in strijd met de bovenver
melde aan de zwemmers gestelde voorwaar
de, de aanwijzing van dat kanaalgedeelte als 
zwemplaats voor hem moet worden geacht 
niet te zijn gedaan, zoodat het bewezene on
der het verbod van art. 16a sub 2° zoude 
vallen; 

dat het evenwel in deze niet gaat om een 
voorwaardelijke ontheffing van een algemeen 
geldend verbod; dat art. 16a sub 1°, voor
zooveel hier van belang, alleeen verbiedt het 
zwemmen op andere dan door B. en W. aan
gewezen plaatsen, en datzelfde artikel sub 
2 ° alleen verbiedt het zich in badcostuum 
bevinden op openbare wegen welke niet bij 
zoodanige zwemplaats zijn gelegen, zoodat, 

nu de onderhavige weg juist wel bij zoodanige 
zwemplaats was gelegen, het bewezenver
klaarde niet valt onder laatstgemeld beperkt 
verbod, terwijl het evenmin overtreding van 
eenige andere bepaling der verordening, als 
bij art. 22 strafbaar gesteld, oplevert, en ook 
niet bij eenige andere wettelijke bepaling 
daartegen straf is bedreigd; 

dat derhalve de bestreden beslissing 
juist is; 

Verwerpt het beroe_o. (N. J.) 

19 Maart 1942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche nJ'. aken. (Woningwet 
art. 36.) 

Ten onrechte heeft appellant, wiens 
gronden in een vroeger uitbreidingsplan 
voor bebouwing waren aangewezen, er 
bezwaar tegen gemaakt, dat zij thans 
voor agrarische bebouwing zijn bestemd, 
daar bebouwing van deze gronden , die 
ver van het dorp zijn gelegen en n og een 
landelijk karakter vertoonen, niet zou 
passen in den opzet van het plan, dat op 
het oog heeft de bevordering van een 
stelselmatige uitbreiding van de woon
gelegenheid ter plaatse, waar zulks ste
debouwkundig verantwoord is, aan welke 
voorwaarden de terreinen, gezien hun 
ligging, niet voldoen. 

Eveneens terecht zijn niet voor be
bouwing bestemd andere terreinen met 
een landelijk karakter, daar geen aan
vaardbare oplossing voor de rioleering is 
te vinden en een toestand, als thans 
langs de bebouwde dijken aanwezig is, 
waar het rioolvuil zonder zuivering in 
d e slooten wordt geloosd, niet meer kan 
worden gedoogd. Daaraan doet niet af, 
dat reeds een aanvang is gemaakt met 
het bouwrijp maken der terreinen van 
appellanten en deze zich kosten te dezer 
zake hebben moeten getroosten, daar 
zulks niet van <lien aard is geweest dat 
appellanten zouden moeten worden ge
acht in ontoelaatbare mate door het 
nieuwe plan te zijn geschaad. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien de beroepen, ingesteld door 1e. H. 
Zanen te 's-Gravenhage, 2e. D . Kleinjan te 
IJsselmonde, 3e. de Weduwe A. Kleinjan
Van der Vorm te Barendrecht en 4e. H. Veld
hoen te Barendrecht, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Zuid-Holland van 12 Febr. 
1941, B. No. 762 121 (2e Afdeeling), G.S. No. 
7/1, houdende gedeeltelijke goedkeuring van 
een uitbreidingsplan van de voormalige ge
meente IJsselmonde; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van II Maart 1942, No. 313 (1941); 

0. dat de Raad der voormalige gemeente 
IJsselmonde bij besluit van 28 Dec. 1939 een 
uitbreidingsplan voor die gemeente, met de 
daarbij behoorende voorschriften, heeft vast-
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gesteld, zulks onder intrekking van de voor 
gedeelten der gemeente vroeger vastgestelde 
uitbreidingsplannen; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij be
sluit van 12 Februari 194.1, B. No. 762 /21 
(2e Afdeeling), G .S. No. 7/1, aan het bedoel
de uitbreidingsplan voor de gemeente IJs
selmonde, voor wat een drietal bier niet ter 
zake doende gedeelten betreft, hunne goed
keuring hebben onthouden, en dit plan voor 
het overige goedgekeurd, terwijl tevens aan 
de intrekking van een tweetc1l vroeger vast
gestelde uitbreidingsplannen goedkeuring 
werd verleend; 

dat daarbij door Ged. Staten met betrek
king tot bij hun college c.a. door de voren
genoemde belanghebbenden ingebrachte be
zwaren werd overwogen, dat deze bezwaren 
gericht zijn tegen de bestemmingen in hoofd 
zaak tot agrarische bebouwing (al dan niet 
gepaard gaande met aankondiging vaneen 
andere, later te geven bestemming) van 
gronden ten westen van den spoorweg Rot
terdam-Dordrecht en ten zuiden van den 
Binnenweg, welke in het vervallen uitbrei
dingsplan voor West-IJsselmonde goeddeels 
in onderdeelen voor woningbouw bestemd 
geweest zijn; dat oak hierbij vooropgesteld 
moet warden, dat het plan op zichzelf moet 
warden beoordeeld en aan de thans bestaan
de stedebouwkundige inzichten zoowel als 
op de billijkheid van zijne toekomstige ge
volgen voor de daarbij belanghebbende moet 
worden getoetst, los van de vroegere, t hans 
vervallen bestemmingen en van daaraan in 
het verleden geknoopte verwachtingen en 
gevolgen; dat, aldus beschouwd, deze bezwa
ren ongegrond te achten zijn, aangezien zij 
opkomen tegen bestemmingen, welke stroo
ken met de tegenwoordige stedebouwkun
dige inzichten zoowel als met het tegenwoor
dige gebruik der hier bedoelde gronden, 
waaraan de bestreden bestemmingen geen 
bezwarende beperkingen zullen opleggen; 

dat van <lit besluit van Ged. Staten de 
vorengenoemde belanghebbenden in beroep 
zijn gekomen; 

dat H. Zanen in beroep aanvoert, dat hij 
eigenaar is van de perceelen, kadastraal be
kend gemeente IJsselmonde, sectie G, nos. 
385, 1610 en 1614, welke begrepen zijn in 
het door Ged. Staten goedgekeurde uitbrei
dingsplan; dat zijns inziens de overwegingen 
van Ged. Staten, waarop de afwijzing van 
zijn bezwaren is gegrond, onjuist zijn; dat de 
beoordeeling van een uitbreidingsplan, het
welk een bestaand uitbreidingsplan ver
vangt, niet geschieden kan volkomen los van 
de bij het laatstbedoelde plan aan de gron
de n gegeven bestemmingen; dat weliswaar 
grondeigenaren en andere belanghebbenden 
aan een uitbreidingsplan geen rechten kun
nen ontleenen, <loch daartegenover staat, dat 
het gemeentebestuur ook niet volledig vrij is 
de positie, waarin deze belanghebbenden ten
gevolge van een uitbreidingsplan zijn ko
men te verkeeren, geheel en al te verande
ren; dat zijne gronden, d ie in het uitbrei
dingsplan der gemeente IJsselmonde d.d. 7 
April 1932 voor bebouwing waren aangewe-

zen, t hans voor agrarische bebouwing zij n 
bestemd; dat hij dientengevolge, nu hij, a f 
gaande op het eerstgenoemde uitbreidings
plan, de gronden voor bebouwing heeft aan
gekocht, een schade lijdt van circa f 60,000; 
dat Ged. Staten voorts geheel buiten be
schouwing hebben gelaten de vraag of het 
plan voor de belanghebbenden al dan niet 
billijk is te achten; dat het momenteele ge
bruik der gronden voor het beoordeelen van 
de billijkheid ten hoogste een bijkomstigen 
grondslag biedt; dat de eigenschap van 
bouwterrein juist eene is , die niet uit het 
onmiddellijke gebruik blijkt, en daarin be
staat, dat de gronden binnen afzienbaren tijd 
voor andere doeleinden dan voor agrarische 
zullen kunnen en zullen warden gebruikt, 
terwijl het voortzetten van het gebruik voor 
agrarische doeleinden tot op den dag, waar
op met bouwen wordt begonnen, niets ab
normaals is en op zich zelf de gronden vol
strekt niet stempelt tot terreinen, die alleen 
daarvoor geschikt zijn; dat zulks te zijnen 
aanzien zeer sterk klemt, nu hij aan zijn 
voornemen om te gaan bouwen geen uitvoe
ring heeft gegeven, wij l het gemeentebestuur 
in gebreke is gebleven hem te antwoorden 
op een voorstel zijner zijds nopens h et be
drag, dat hij voor rioleering in de gemeente
kas moest storten, alvorens met bouwen aan 
te vangen ; dat het beroep, dat Ged. Staten 
als criterium doen op de thans bestaande 
stedebouwkundige inzichten, zoo vaag is, 
dat het nauwelijks zonder aanvulling als zoo
danig dienst kan doen; dat d an oak in een 
geval als het onderhavige op nauwkeurig 
omschreven gronden behoort te warden aan
getoond, dat de schade, welke door de wijzi
ging van het uitbreidingsplan wordt veroor
zaakt, onvermijdelijk is en, is dat zoo, dat 
voorzieningen zijn getroffen om die schade 
weder goed te maken of tot geringeren om
vang terug te brengen; dat noch het een noch 
het antler in het onderhavige geval is ge
beurd; dat hij verzoekt, de goedkeuring als
nog aan het plan te onthouden; 

dat de appellanten D . Kleinjan, de we
duwe A. Kleinjan-Van der Vorm en H. Veld
hoen aanvoeren, dat zij eigenaren zijn van de 
perceelen kadastraal bekend gemeente IJs
selmonde, sectie C, onderscheidenlijk nos. 
360, 361, 362, 1602, 1601, 338 en 1600, no. 
374 en nos. 377,376,374,364,372,365, 1603, 
1607 en 1641, welke perceelen begrepen zijn 
in het door Ged. Staten goedgekeurde plan 
in hoofdzaak van de gemeente IJsselmonde; 
dat hun perceelen, welke door het uitbrei
dingsplan van de gemeente IJsselmonde d.d. 
7 April 1932 voor bebouwing waren bestemd, 
reeds t en deele voor bebouwing in exploita
tie waren gebracht onder meer door het aan
leggen van singels; dat zulks te hunnen koste 
is geschiecf; dat zij ook steeds aan de ge
meente IJsselmonde bouwgrondbelasting 
hebben betaald; dat thans zonder dat eenigs
zins met hunne belangen is rekening gehou
den en op een voor hen uiterst onbillijke 
wijze de bestemming van hunne perceelen is 
veranderd tot die voor sport- en speelvelden 
ten behoeve van de gemeente Rotterdam; 
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dat Ged. Staten nauwelijks motiveeren, 
waarom deze onbillijkheid hun moet worden 
aangedaan; dat een beroep op de ,,nu ·be
staande stedebouwkundige inzichten"te vaag 
en te onduidelijk is dan dat zij terecht als 
gronden voor een goedkeuring tegen uit
drukkelijk geformuleerde bezwaren in kun
nen worden gebezigd; dat zij verzoeken aan 
het plan alsnog goedkeuring te onthouden; 

0 . t en aanzien van het beroep van H . Za
n en, dat op grond van de overgelegde ambts
berichten en de nadere op verzoek van den 
Raad van State, afdeeling voor de Geschil
len van Bestuur, ingewonnen inlichtingen 
moet worden geoordeeld, dat de door dezen 
appellant bedoelde gronden niet voor bouw
exploitatie in aanmerking behooren te ko
m en; 

dat bebouwing van deze gronden, welke 
ver van het dorp IJsselmonde zijn gelegen en 
nog een landelijk karakter vertoonen, niet 
zou passen in den opzet van het plan, dat op 
het oog heeft · de bevordering van een stel
selmatige uitbreiding van de woongelegen
heid ter plaatse, waar zulks stedebouwkun
dig verantwoord is, aan welke voorwaarde 
de terreinen van den appellant, gezien hunne 
ligging, niet voldoen ; 

dat weliswaar een aantal jaren geleden 
langs verschillende wegen in de nabijheid der 
bedoelde gronden is gebouwd geworden, <loch 
dat blijkens de evengenoemde ambtsberich
t en deze bebouwing te midden eener lande
lijke omgeving ten eenenmale strijdig met 
de aan een stelselmatige bebouwing te stel
len eischen is te achten en uitbreiding van 
de woongelegenheid aldaar het nadeel voor 
de volkshuisvesting slechts zou vergrooten; 

dat de appellant niet voldoende aanneme
lijk heeft kunnen m aken, dat hij niettemin, 
nu in het bestaande plan ter plaatse straten 
waren geprojecteerd, en reeds eenige wegen 
in de onmiddellijke nabijheid zijn bebouwd 
geworden, naar billijkheid aanspraak op de 
v erwezenlijking van zijne bouwplannen zou 
kunnen doen gelden; 

dat toch weliswaar niet lichtvaardig tot in
grijpende wijziging van uitbreidingsplannen, 
welke uiteraard bij de grondeigenaren ver
wachtingen wekken, dient te worden over
gegaan, doch dat in dit geval, mede in aan
merking genomen de ernstige moeilijkheden, 
welke zich voordoen met betrekking tot het 
vraagstuk der rioleering, waardoor ook thans 
bebouwing t er plaatse op bezwaren zou stui
ten, niet gezegd kan worden, d at de appellant 
in onredelijke mate door de b ij het onder
havige plan aan zijn gronden gegeven be
stemming wordt benadeeld; 

d at derhalve de bezwaren van H. Zanen 
niet gegrond zijn te achten; 

0. t en aanzien van de beroepen van D . 
Kleinjan, de Weduwe A. Kleinjan-Van der 
Vorm en H . Veldhoen, dat de evenvermelde 
ambtsberichten uitwijzen, dat ook de gron
den, waarop deze beroepen betrekking heb
ben, een landelijk karakter dragen en in het 
onderhavige plan, dat beoogt verspreide be
bouwing tegen te gaan en slechts doelmatige 
uitbreiding van de wooncentra toe te laten, 

terecht niet voor bebouwing, als door de ap
pellanten gewenscht, zijn bestemd geworden; 

dat de aan de bedoelde perceelen gegeven 
bestemming in hoofdzaak, te weten voor 
agrarische bebouwing III en later voor an
dere doeleinden, aan de appellanten de ge
legenheid laat, die perceelen te blijven ge
bruiken voor den landbouw, zoolang niet bij 
wege van wijziging van het uitbreidingsplan 
nader over de bestemming zal zijn beslist; 

dat de bouwplannen dezer appellanten 
voorshands bezwaarlijk voor v erwezenlijking 
vatbaar zouden zijn, alreeds wijl geen aan
vaardbare oplossing voor de rioleering is te 
vinden en een toestand, als thans langs de 
bebouwde dijken aanwezig is, waar he t 
rioolvuil zonder zuivering in de slooten wordt 
geloosd, niet meer kan worden gedoogd; 

dat onder <lie omstandigheden van een 
·ernstige benadeeling, welke de appellanten 
t engevolge van de aan hunne terreinen ge
geven bestemming zouden lijden , niet kan 
worden gesproken; 

dat het waar moge zijn dat reeds een aan
vang is gemaakt met het bouwrijp m aken 
van de terreinen der appellanten en deze 
zich kosten te dier zake hebben moeten ge
troosten, doch dat mede blijkens de evenver
melde nadere inlichtingen zulks niet van 
dien aard is geweest dat de appellanten zou
den moeten worden geacht in ontoelaatbare 
mate door het nieuwe uitbreidingsplan te 
zijn geschaad; 

dat dan ook de grieven dezer appellanten 
niet tot onthouding van de goedkeuring kun
nen leiden; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van paragraaf r der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bcvoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen B estuur beslo
t en: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

2z Maart z942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Armenwet art. 
35 i 0

- art. 34.) 
De omstandigheid, dat de vestigin g 

van een arts ter plaatse eene herindee
ling van de kringen, waarin de gemeente 
met betrekking tot de geneeskundige ar
m enverzorging is verdeeld, en de benoe
ming van een nieuwen gemeente-genees
kundige zou kunnen rechtvaardigen, is 
niet voldoende om deze reorganisatie 
thans goed te keuren, nu niet is gebleken 
van eenige klachten van de zijde van 
hen, die voor de armenpraktijk in aan
merking komen over de verzorging van 
deze praktijk op de tot dusver bestaande 
wijze, terwijl het in ieder geval raadzaam 
is om, alvorens tot de aanstelling van 
een nieuwen arts voor de armenpraktijk 
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over te gaan, af te wachten of niet na de 
invoering van het Ziekenfondsenbesluit 
het meerendeel der bevolking bij een 
ziekenfonds zal worden ingeschreven, 
waardoor de geneeskundige armenver
zorging ten zeerste aan beteekenis zou 
verliezen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den 
Geneeskundig Inspecteur van de Volks
gezondheid te Groningen tegen de besli 0 sing 
van den Commissaris en de Bestuursraden 
der provincie Friesland van 8 October 1941, 
N°. 213, z• afdeeling B, houdende ongegrond
verklaring van de bezwaren van den appel
lant, ingebracht tegen het besluit van den 
raad der gemeente Ooststellingwerf van 28 
Augustus 1941 tot wijziging van de instructie 
voor de gemeentegeneeskundigen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (adviezen 
van II Februari 1942, N°. 22 en II Maart 
1942, N°. 22/12; 

0. dat de raad der gemeente Ooststelling
werf in zijne vergadering van 28 Augustus 
1941 onder N°. ro/8 b heeft besloten de 
artikelen 4 en 17 van de instructie voor de 
geneeskundigen der gemeente Ooststelling
werf, vastgesteld bij 's raads besluit van 
27 September 1934 en gewijzigd bij zijn 
besluit van 19 November 1936, N°. 27, in 
te trekken en te vervangen door de volgende 
artikelen: 

Artikel 4. 
Voor de geneeskundige armenpraktijk 

wordt de gemeente verdeeld in zeven krin
gen; 

De eerste kring omvat het dorp Fochte
loo-d, het gehucht Willemstad en het ge
delite van het dorp Oosterwolde, gelegen ten 
noordoosten van een denkbeeldige lijn, ge
trokken door het midden van de Opster
landsche Compagnonsvaart van Appelscha 
tot de hoofdbrug te Oosterwolde, vandaar 
door de as van de hoofdstraat te Oosterwolde, 
vanaf de h oofdbrug en vervolgens door de 
as van den weg van Oosterwolde naar· Haule, 
via de Haulertil. 

De tweede kring omvat de dorpen Haule 
en Haulerwijk. 

De derde kring omvat het dorp Appelscha, 
met uitzondiering van het gehucht Willem
stad en het gedeelte van genoemd dorp, voor 
zoover omvattende de gronden, behoorende 
tot het staatsboschbebeer en die gelegen ten 
noorden daarvan en voorts met uitzondering 
van het gedeelte van het dorp, liggende ten 
westen Vdn de z.g. Bruggelaan en den weg 
naar het sanatorium. 

De vierde kring omvat de dorpen Nijeber
koop, Elsloo en Makkinga. 

De vijfde kring omvat de dorpen Lange
dijke, het gedeelte van het dorp Appelscba, 
omvattende de gronden, behoorende tot het 
staatsboscbbeheer en die gelegen ten noorden 
daarvan, bet gedeelte van het dorp, Jiggende 
ten we~ten van de z.g. Bruggelaan en den 
weg naar het sanatorium en het gedeelte van 
bet dorp Oosterwolde, gelegen ten zuid
westen va'1 een denkbeeldige lijn, getrokken 
door bet midden van de Opsterlandsche 

Compagnonsvaart van Appelscha tot de 
hoofdbrug t e Oosterwolde, vandaa r door de 
as van de h oofdstraat te Oosterwolde, vanaf 
de hoofdbrug en vervolgens door de as va n 
den weg van Oosterwolde naar K oudenburg, 
via den W eperpolder, voorzoover dit niet 
tot den derden kring behoort en bet woon
wagenkamp in den Weperpolder. 

De zesde kring omvat het dorp Donker
broek. 

De zevende kring omvat het dorp Oldeber
koop. 

Artikel 17. 
De jaarwedden van de geneeskundigen, 

belast met de in d it hoofdstuk vermelde 
werkzaamheden en leveringen, bedragen: 

a. in den eersten kring f 525.-
b. in den tweeden kring f 700.-
c. in den derden kring f 750.-
d. in den vierden kring f 450.-
e. in den vijfden kring f 525.-
f. in den zesden kring f 400.-
g. in den zevenden kring f 250 .-

dat, nadat de Geneeskundig Inspecteur 
van de Volksgezondheid te Groningen daar
tegen bij Gedeputeerde Sta ten van Fries
land bezwaren had ingebracht, de Commis
saris en de Bestuursraden der provincie 
Friesland b ij besluit van 8 October 1941, 
N°. 213, 1• afdeeling B deze bezwaren on
gegrond hebben verklaard, uit overweging, 
dat de wijziging der instructie betreft het 
brengen van verandering in de kringen, waar
in de gemeente met betrekking tot de genees
kundige armenverzorging is verdeeld en 
waarbij onder meer van kring IV, welke de 
dorpen Oldeberkoop, Nijebetkoop, Elsloo 
en Makkinga omvatte, is afgenomen het dorp 
Oldeberkoop, welk dorp tot een nieuwen 
kring is gemaakt in verband met het feit , 
de arts, die zich daar beeft gevestigd, tot 
gemeente-geneesbeer, belast met de armen
praktijk, is benoemd; dat de wijziging tevens 
inboudt een salarisvermindering van f 250.
voor den gemeente-arts voor kring IV, welk 
bedrag wordt toegekend aan den titularis 
voor den nieuw geschapen kring; dat de 
Geneeskundig Inspect eur van de Volks
gezondheid als bezwaar hiertegen aanvoert, 
dat door deze wijziging schade wordt toe
gebracht aan de positie van den gemeent e
arts, aan wiens kring het dorp Oldeberkoop 
is ontnomen, zonder dat is gebleken, dat 
deze arts zijn functie niet op behoorlijke wijze 
uitoefent, terwijl evenmin is komen vast te 
staan, dat de arts te Oldeberkoop het meeren
deel van de bevolking uit die p laats tot zijn 
praktijk kan rekenen; dat door d,e wijziging 
van de indee!ing der gemeente in kringen, 
zooals in het bestreden raadsbesluit is aan
gegeven, de geneeskundige armenverzorging 
niet wordt gescbaad, doch dat het veeleer 
in bet belang daarvan kan worden geacht, 
dat de armen te Oldeberkoop zich bij on ge
steldheid kunnen wenden tot deo ter p laatse 
wonenden arts, hetgeen vooral spreekt in 
spoedgevallen, bij nacht en bij ongunstige 
weersgesteldheid, daar de arts die te voren 
met de behandeling der geneeskundige 
armenpraktijk te Oldeberkoop was belast, 
te Makkinga, dus op een afstand van 7 km 
van Oldeberkoop woont; dat het aannemelijk 
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is te achten, dat de vestiging van den arts 
te Oldeberkoop niet een tijdelijk karakter 
zal dragen, aangezien uit de mededeelingen 
van den burgemeester der gemeente Oost
stellingwerf is gebleken, dat te Oldeberkoop 
alleszins de mogelijkheid bestaat tot het 
scheppen van een praktijk van voldoenden 
omvang voor een arts, welke praktijk zich 
reeds op bevredigende wijze bezig is te 
vormen; dat ook volgens verklaringen van 
den arts te Oldeberkoop zelven zijn praktijk 
reeds een zoodanigen omvang heeft, dat hij 
het besluit heeft genomen, zich blijvend ter 
plaatse te vestigen; dat het feit, dat de arts, 
die tevoren met de geneeskundige armenver
zorging te Oldeberkoop was belast, door de 
inkrimping van zijn rayon financieele schade 
ondervindt, onder deze omstandigheden geen 
gewicht in de schaal mag leggen, daar het 
algemeen belang, in dit geval dat der genees
kundige armenverzorging, boven het per
soonlijk belang van den betrokken gemeente
arts behoort uit te gaan; 

dat van deze beslissing de Geneeskundig 
Inspecteur van de Volksgezondheid in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat ingevolge 
het raadsbesluit van 28 Augustus 1941, de 
heer L. Annema, arts te Oldeberkoop, be
last is met de geneeskundige armenpraktijk 
te Oldeberkoop en omgeving, terwijl deze 
praktijk daarmee onttrokken wordt aan de 
geneeskundige armenpraktijk, welke tot dus
ver ook te Oldeberkoop werd uitgeoefend 
door den heer J. Fokkema, arts te Makkinga, 
onder gelijktijdige vermindering van diens 
salaris met f 250.-; dat de heer Annema zich 
eind September 1940 te Oldeberkoop heeft 
gevestigd; dat voordien daar korten tijd een 
medicus gevestigd is geweest, die geen prak
tijk heeft kunnen verwerven; dat daarop 
gedurende eenigen tijd het dorp weer zonder 
medicus is geweest; dat het we! den schijn 
heeft, dat de huidige a rts van zins is zich 
een levenspositie aldaar te verwerven, d,och 
dat dit niet wegneemt, dat deze geneeskundi
ge bij wijze van vestigingspremie met de ge
neeskundige armenpraktijk belast wordt ten 
koste van een dee! van het gemeentesalaris 
van den arts Fokkema; dat herhaaldelijk ook 
van de zijde der Regeering, er op is gewezen, 
dat de positie van gemeente-artsen, ook al 
betrof het een nevenfunctie, moest beschouwd 
worden als een ambtelijke positie ; dat het 
in dit licht bezien niet juist is, een ambtenaar, 
die zijn werk steeds naar voile tevredenheid 
heeft verricht, in zijn positie te schaden 
door zijn salaris van f 700.- op f 450.
terug te brengen; dat het argument van het 
algemeen belang naar zijne meenipg op dit 
oogenblik nog niet steekhoudend is; dat 
uit de hem ten dienste staande gegevens 
niet blijkt, dat het meerendeel van de be
volking reeds de voorkeur aan de genees
kundige verzorging door den heer Annema 
geeft; dat hij dan ook meent, dat hier andere 
omstandigheden aanwezig zijn dan die, 
welke geleid hebben tot het Koninklijk 
Besluit van 9 Februari 1938, betreffende de 
geneeskundige armenverzorging in de ge
meente Grootegast; dat de bevolking niet 
in meerderheid te kennen heeft gegeven de 
geneeskundige behandeling van den arts 
te Oid eberkoop te prefereeren boven die van 

den op 7 km afstand gevestigden arts te 
Makkinga - die iederen dag te Oldeber
koop - terwijl, naar hij, appellant, meent, 
in het eerstgenoemde dorp ook zeker niet de 
meeste armen uit deze omgeving wonen; 
dat hij op grond van een en ander meent, 
cat er op het oogenblik nog geen termen 
aanwezig zijn om den heer Annema met de 
geneeskunclige armenpraktijk te Oldeberkoop 
te belasten ; 

0 . dat, gelet op het feit, dat de geneeskun
dige armenpraktijk te Oldeberkoop momen
teel wordt uitgeoefend door den te Makkinga 
wonenden geneeskundige, welk dorp op 
ongeveer 7 km afstand van Oldeberkoop is 
gelegen, de vestiging van een arts te Olde
berkoop eene herindeeling van de kringen, 
waarin de gemeente Ooststellingwerf met 
betrekking tot de geneeskundige armenver
zorging is verdeeld, en de benoeming van een 
nieuwen gemeente-geneeskundige zou kun
n en rechtvaardigen; 

dat een en ander in het onderwerpelijke 
geval echter niet voldoende gewicht in de 
schaal legt om de getroffen reorganisatie 
goed te keuren, nu niet is gebleken van eenige 
klachten van de zijde van hen , die voor de 
armenpraktijk in aanmerking komen over 
de verzorging van deze praktijk door den 
bedoelden geneeskundige te Makkinga, die 
blijkens de stukken dagelijks Oldeberkoop 
bezoekt, waarbij nog komt dat in dit dorp, 
dat het best gesitueerde gedee!te van de ge
meente Ooststellingwerf vormt, niet zooveel 
armen woonachtig zijn, t erwijl het in ieder 
geval raadzaam is om, alvorens tot de aan
stel!ing van een nieuwen arts voor de armen
praktijk over te gaan, af te wachten of niet 
na de invoering van het Ziekenfondsenbesluit 
het m eerendeel der bevolking bij een zieken
fonds zal worden ingeschreven, waardoor 
de geneeskundige armenverzorging ten zeer
ste aan beteekenis zou verliezen; 

dat in verband hiermede de getroffen 
reorganisatie op dit oogenblik ongewenscht 
is· 0

dat de bezwaren van den Geneeskundig 
Inspecteur mitsdien gegrond moeten worden 
geoordeeld, zoodat het bestreden besluit 
niet behoort te word en gehandhaafd ; 

Gezien de Arrr.en,vet; 
H eeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening N°. 23/1940 van den R ijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten; 

met vernietiging van het besluit van den 
Commissaris en de Bestuursraden der pro
vincie Friesland, de bezwaren van den Ge
neeskundig Inspecteur van de Volksgezond
heid te Groningen tegen het besluit van den 
raad der gemeente Ooststellingwerf van 
28 Augustus 1941, N°. 10/8 b, alsnog gegrond 
te verklaren. 

(A. B .) 
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23 Maart r942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat. (Wegenwet art. 31 j 0

• art. 
30.) 

Met het voorschrift van art. 31 is het 
niet in strijd, dat oak tusschen de ver
meldingen in kolom VI en die in de ko
lommen VII en volgende een horizontaal 
verband aanwezig is, daar het opmaken 
van den !egger in dezer voege geenszins 
medebrengt, dat de omvang van den 
onderhoudsplicht in kolom VIII zou 
moeten warden vermeld. 

De Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door den 
Hoofdingenieur-Directeur van den Rijks
waterstaat in de directie Noord-Holland te
gen het besluit van den Commissaris der 
provincie Noord-Holland, ter waarneming 
van de taak van Ged. Staten van 15 Oct. 
1941, afdeeling 2 B, No. 446, tot vaststel
ling van den !egger voor wegen in de ge
meente Assendelft; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van II Maart 1942, No. 39); 

0. dat de Commissaris der provincie 
Noord-Holland bij zijn evenvermeld besluit 
met ongegrondverklaring van het door den 
Hoofdingenieur-Directeur van den Rijks
waterstaat in de directie Noord-Holland in
gebrachte bezwaar, den door B. en W. van 
Assendelft opgemaakten ontwerp-legger der 
wegen van die gemeente gewijzigd heeft 
vastgesteld ; 

dat de Commissaris daarbij heeft over
wogen, dat in het op de Provinciale Griffie 
ter visie gelegen hebbende ontwerp van de 
wijzigingen door Ged. Staten, ten aanzien 
van den Noorderkanaalweg (weg nr. 1) is 
vermeld, dat in kolom VII van den !egger 
opgenomen zal warden: ,,het Rijk (Water
staat)"; d a t de Hoofdingenieur-Directeur 
van den Rijkswaterstaat in de directie 
Noord-Holland tegen deze vermelding zon
der meer bezwaar maakt en van meening is, 
<lat daarbij tevens aangegeven moet warden 
wat het Rijk (Waterstaat) moet onderhou
den, te weten den weg m et verharding van 
62 m tot 1658 men de in kolom VI onder a 
en b genoemde kunstwerken; dat in verband 
met het bepaalde in art. 31 der Wegenwet 
- namelijk dat de omvang van een op het 
Rijk rustende onderhoudsplicht niet in den 
!egger wordt omschreven - zoomede op 
grand van de omstandigheid, dat de tot dus
verre gevolgde inrichting der wegenleggers 
JT1et geen enkel voorschrift in strijd is, het 
bezwaarschrift ongegrond is; 

dat de genoemde Hoofdingenieur-Direc
teur in beroep aanvoert, dat volgens het We
genleggerbeslui t van S April 1932 (Staats
blad No. 138) in kolom VIII van den !egger 
moet warden vermeld de omvang van den 
.onderhoudsplicht met uitzondering van een 
,op het Rijk of een provincie rustenden on
derhoudsplicht; dat dit echter niet afdoet 
aan het feit, dat in verband met de strek-

king van den wegenlegger daaruit ten aan
zien van de wegen en kunstwerken duidelijk 
moet blijken wie de onderhoudsplichtige is, 
hetgeen zonder horizontaal verband tusschen 
kolom VI en volgende niet wordt bereikt; 
dat, aangezien in kolom V van den wegen
legger de verhardingen van den weg en in 
kolom VI de zich in den weg bevindende 
bruggen en duikers moeten warden vermeld 
en in kolom VII de onderhoudsplichtigen 
van den weg en van de zich in den weg be
vindende bruggen en duikers moeten warden 
opgenomen, het voor de hand ligt, dat het op 
gelijke hoogte vermelden van de wegvakken 
en de kunstwerken en dengene, die met den 
onderhoudsplicht daarvan is belast, ter wille 
van de overzichtelijkheid en de duidelijkheid 
de voorkeur verdient boven het in de kolom
men V, VI en VII naast elkander plaatsen 
van werken en onderhoudsplichtigen, waar
tusschen geen verband bestaat; dat dan oak 
tevens het bezwaar wordt ondervongen, dat 
in kolom VII elke onderhoudsplichtige ook 
van meer dan een tot den weg behoorend 
kunstwerk slechts eenmaal wordt vermeld; 
dat de bovenbedoelde gedragslijn bij het op
maken van leggers oak in andere provincies 
wordt gevolgd en niet tot moeilijkheden aan- · 
leiding heeft gegeven; dat de meening van 
den Commissaris der provincie Noord-Hol
land, dat het leggen van horizontaal ver
band tusschen de kolommen V, VI en VII 
ertoe zou leiden, dat de omvang van een op 
het Rijk of de provincie rustenden onder
houdsplicht, in strijd met het voorschrift in 
anderen zin van art. 31 der Wegenwet, in 
den !egger zou warden omschreven, zijns in
ziens onjuist is; dat immers door vermelding 
van den onderhoudsplicht van het Rijk of 
een provincie t en aanzien van een wegvak of 
eenig kunstwerk in den weg in kolom VII op 
gelijke hoogte als de vermelding van dat 
wegvak in kolom V of dat kunstwerk in ko
lom VI in den !egger niets meer wordt mede
gedeeld dan het feit van den onderhouds
plicht; dat dus omtrent den omvang van die 
verplichting niets wordt gezegd; dat m en 
dien omvang moet leeren kennen uit kolom 
VIII en deze ten aanzien van den onder
houdsplicht van h et Rijk of een provincie 
oningevuld blijft; 

0. dat met den appellant moet warden 
geoordeeld dat een juiste wijze van invullen 
van den !egger medebrengt, dat ook tusschen 
de vermeldingen in kolom VI en die in de 
kolommen VII en volgende een horizontaal 
verband aanwezig is; 

dat immers de !egger, zooals deze thans 
is opgemaakt en door den Commissaris der 
provincie Noord-Holland is vastgesteld, te 
onduidelijk aangeeft, wie de onderhouds
plichtigen zijn van de wegen en de kunst
werken; 

dat de Commissaris blijkens zijn bestreden 
besluit weliswaar van meening is, dat een 
andere wijze van invullen van den !egger, als 
door hem gevolgd, in strijd zou zijn met het 
voorschrift van art. 31 der Wegenwet, dat de 
omvang van een op het Rijk of eene provin
cie rustenden onderhoudsplicht met afwij-



1942 23 M AA R'l' 110 

king van het onder VIII van art. 30 bepaalde 
in den legger niet wordt omschreven, <loch 

dat in deze meening niet kan worden ge
deeld; 

dat immers het opmaken van den legger, 
in voege als hierbedoeld, geenszins mede
brengt, dat de omvang van den onderhouds
plicht in kolom VIII zou moeten worden ver
meld; 

Gezien de Wegenwet ; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

met ongegrondverklaring van het beroep 
te beslissen, dat de legger der gemeente As
sendelft aldus dient te worden herzien, dat 
tusschen de vermeldingen in de onderschei
dene kolommen een horizontaal verband aan-
wezig is. 

(A. B .) 

23 Maart 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Eerste Uitv.besluit Seer.Gen. v. 
Sociale Zaken ingev. Verord. 8/1940, 
(Verord.blad stuk 3) § 1.) 

D e verbodsbepaling luidt: ,,Het is den 
leiders van ondememingen of hun plaats
vervangers verboden werknemers te ont
slaan, tenzij art. 1639p B. W. toepasselijk 
is." Derhalve is het vereischt, zal het ont.. 
slag van een werknemer volgens deze 
bepaling strafbaar zijn, dat het ontslag 
niet gegeven is op grond van een der 
dringende redenen, bedoeld in art. 1639p 
B. W. Dit element komt niet voor in de 
bewezen verklaarde telastlegging. Ont
slag van rechtsvervolging. 

Op het beroep van W. van S., impressario, 
te 's-Gravenhage, req. van cassatie tegen een 
mondeling vonnis van den Econ. Rechter bij 
de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage van 5 
Sept. 1941, waarbij req. ter zake van: ,,als 
leider van een onderneming een werknemer 
ontslaan buiten toepasselijkheid van art. 
1639p B. W." met aanhaling van par. 3 Eer
ste Uitvoeringsbesluit van den Secr.-Gen. 
van het Departement van Sociale Zaken van 
II Juni 1940 Verordeningenblad 1940/9, en 
de artt. 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van tweehonderd gulden subs. vier 
maanden hechtenis. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
0. dat req. geen middelen van cassatie 

heeft opgeworpen; 
0. echter ambtshalve : 
dat bij het bestreden vonnis - met quali

ficatie en strafoplegging is bewezen ver
klaard -, het telastegelegde, dat req. in Mei 
1941 te 's-Gravenhage, althans in Nederland, 
als leider van een onderneming tot het geven 
van tooneeluitvoeringen en/of dergelijke, 

eenige in die ondememing als werknemer 
werkzame artisten, onder arn;leren L. F. A. 
Bouwmeester, heeft ontslagen; 

dat par. 1 aanhef en onder 3, xste zin van 
voormeld besluit van II Juni 1940 luidt: 
,,Het is den !eiders van ondernemingen of 
hun plaatsvervangers verboden: 3 . werkne
mers te ontslaan, tenzij art. 1639p B. W . toe
passelijk is"; 

dat derhalve, zal het ontslag van een werk
nemer volgens deze bepaling in verband met 
par. 3 van dit Besluit strafbaar zijn, het ver
eischt is, dat het ontslag niet gegeven is op 
grond van een der dringende redenen, be
doeld in art. 1639p B . W.; 

dat dit element van gezegd strafbaar feit 
niet in de bewezen verklaarde telastelegging 
voorkomt, zoodat die telastelegging niet in
houdt de strafbare overtreding van het ver
bod van voormelde par. 1, terwijl zij ook niet 
bij eenig ander wettelijk voorschrift strafbaar 
is gesteld; 

Vemietigd het bestreden vonnis, behalve 
wat de bewezenverklaring betreft; 

en Rechtdoende krachtens a rt. 105 der 
Wet R. 0. : 

Verklaart het ten laste gelegde en bewezen 
verklaarde feit niet strafbaar; 

Ontslaat req. van alle rechtsvervolging te 
dier zake; 

Verwerpt overigens het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv,-Gen. Rombach.] 

(N. J.) 

23 Maart 1942. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Opvoeding enz. en Binnenland
sche Zaken. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 103.) 

Het zesde lid van art. 103 geeft aan 
het bestuur eener bijzondere lagere 
school aanspraak op een onverkorte uit
keering van het aangevraagd bedrag aan 
voorschot op de exploitatievergoeding, 
zonder dat eenige aftrek, uit welken 
hoofde ook, daarop wordt toegepast. E en 
besluit van B. en W., waarbij op het 
voorschot in mindering wordt gebracht 
een bedrag wegens aan de gemeente ver
schuldigde vergoeding voor het in ge
bruik geven van een schoollokaal tijdens 
de schooluren, is derhalve in strijd met 
de wet. 

De Secretarissen-Generaal van de Depar
tementen van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming en van Binnenlandsche 
Zaken; 

Gezien het besluit van B. en W. der ge
meente 's- Gravenhage van 26 Juni 1941, no. 
79192, afdeeling 0, tot uitbetaling aan het 
bestuur der vereeniging tot bevordering van 
Vereenvoudigd Onderwijs, aldaar, van een 
bedrag van f 562, zijnde f 592 voorschot op 
de gemeentelijke vergoeding ingevolge art. 
101 der Lager Onderwijswet 1920 over het 
derde kwartaal 1941 voor zijn school voor ge-
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woon Jager onderwijs, 2de Schuytstraat 324, 
verminderd met f 30 wegens aan de gemeen
te verschuldigde vergoeding voor het in ge
bruik geven van een schoollokaal tijdens de 
schooluren, gedurende het tijdvak van r 
Sept. tot en met 31 Dec. 1939; 

0. dat, daargelaten, of de gemeente 's-Gra
venhage terecht ter uitvoering van het 
raadsbesluit van 2 Dec. 1936, te rekenen 
van 1 Sept. 1939, voor het onverplicht dag
gebruik door derden van lokalen van bijzon
dere lagere scholen, boven de vergoeding 
volgens het tarief voor nevengebruik, vast
gesteld bij raadsbesluit van 22 D ec. 1930, 
een bedrag als aandeel in de z.g. vaste lasten -
in rekening wenscht te zien gebracht, een 
verrekening van dit bedrag op de wijze, als 
bij het besluit van 26 Juni 1941 is gevolgd, 
reeds hieram ontoelaatbaar is, omdat het 
gemeentebestuur, gebonden aan de uitvoe
ring van het raadsbesluit van ro Maart 1941, 
tot vaststelling van het voorschot op de ver
goeding ex art. ror der Lager Onderwijswet 
1920, over 1941 gehouden is tot uitbetaling 
van een evenredig gedeelte van het daarbij 
bepaald voorschotbedrag; 

dat ook overigens een dergelijke verreke
ning geen steun vindt in het zesde lid van 
art. 103 der wet, dat aan het bestuur eener 
bijzondere lagere school aanspraak geeft op 
een onverkorte uitkeering van het aange
vraagde bedrag aan voorschot op de exploi
tatievergoeding, zonder dat eenige aftrek, 
uit welken hoofde ook, daarap wordt toege
past; 

dat bovendien het beroep van het ge
meentebestuur op compensatie volgens de 
artt. 1461 e.v. van het B . W. faalt, omdat, 
wat ook zij van de vraag, of in verband met 
het verschillend karakter van beide vorde
ringen schuldvergelijking mogelijk is, hier 
sprake is van een betwiste vordering, welke 
niet voor dadel ijke vereffening vatbaar is , 
t en aanzien waarvan compensatie niet is toe
gelaten; 

0 . dat op grand van het vorenstaande het 
besluit van B . en W. van 's-Gravenhage van 
26 Juni 1941 in strijd is met de wet en der
halve niet kan worden gehandhaafd; 

Gelet op de artt. 185 tot en met 188 der 
Gemeentewet; 

Hebben op grand van art. r der Verorde
ning van 31 Oct. 1940, No. 193, van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied besloten: 

voormeld besluit van B . en W. van 's-Gra
venhage van 26 Juni 1941 te vemietigen 
wegens strijd m et de wet. 

(A. B .) 

26 Maart I942 . ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. art. 384b; Armenwet 
a rt. 66.) 

Ook eene regeling, waarbij is overeen
gekomen, dat de eene partij aan de an
dere geen uitkeering behoeft te doen, 
kan, ingevolge het Jaatste lid van art. 
384b B. W. door den rechter warden ge
wijzigd. De stelling, dat eene tusschen 

partijen getraffen regeling als recht 
geldt, zoolang deze niet op de wijze als 
aangegeven in de artt. 828a e. v. Rv. is 
gewijzigd, kan den verzoeker niet baten, 
reeds hieram niet, omdat het ook den 
rechter, die oordeelt krachtens de desbe
treffende bepalingen van de Armenwet 
vrijstaat met gewijzigde omstandigheden 
rekening te houden. 

Adv.-Gen. Wijnveldt: De Kanton
rechter is, bij de beoordeeling van de 
mogelijkheid van uitkeeringen aan tus
schen den onderhoudsplichtige en den 
ondersteunde bestaande regelingen of 
afspraken niet gebonden. De mogelijk
heid van wijziging, waaraver art. 384b 
B. W. spreekt, kan dus buiten beschou
wing blijven. 

Geeft met verschuldigden eerbied te ken
nen: 

J.B., wonende te Breda, adv. Mr. J. F. B . 
Rutgers ; 

dat door de Burgerlijke Instelling voor 
Maatschappelijken Steun te Amsterdam, ge
vestigd Reguliersdwarsstraat 65-71 aldaar, 
een request bij den Kantonrechter te Breda 
is ingediend, met verzoek om op grond van 
art. 66 Armenwet te bepalen dat verzoeker 
aan het bestuur van voornoemde Stichting 
verplicht zal zijn een bijdrage te betalen tot 
onderhoud van f 8.50 aan C. M. H. M., wo
nende te Amsterdam; 

dat bij beschikking van den Kantonrech
ter te Breda d .d. 12 Nov. 1941 dit verzoek is 
afgewezen; 

dat op het door de Burgerlijke Instelling 
voor Maatschappelijken Steun ingestelde 
hooger beraep de Rechtbank te Breda d.d. 
2 Jan. 1942 deze beschikking alsnog heeft 
vernietigd en opnieuw rechtdoende heeft be
paald dat zal moeten worden uitgekeerd een 
bedrag van f 4.25 voor de gemaakte en nog 
te maken kosten voor onderhoud van Mej. 
M., zoolang de ondersteuning zal voortduren 
zulks vanaf 12 Nov. 1941; 

dat verzoeker het bestaan van de wette
lijke onderhoudsplicht en daarmede van het 
recht van verhaal van Maatschappelijken 
Steun heeft ontkend omdat tusschen hem en 
de ondersteunde, na hun echtscheiding, een 
regeling is getroffen, waarbij de ondersteun
de tegen vergoeding van een bepaald bedrag 
van uitkeering voor levensonderhoud heeft 
afgezien en voorts wegens slecht levensge
drag van ondersteunde, ook na bedoelde 
echtscheiding; 

dat de Rechtbank dit verweer heeft ver
worpen, omdat krachtens het laatste lid van 
art. 384b B. W. de rechter steeds bevoegd is 
een door partijen getroffen regeling te wijzi
gen of in te trekken op grond van verander
de omstandigheden, zoodat de rechter, naar 
gelang van die omstandigheden, de verplich
ting tot onderhoud en het daarap steunende 
recht van verhaal ingevolge de Armenwet 
nader kan bepalen; 

dat door deze beschikking echter de artt. 
63 3e, 64 2e, 66, 67 4e Armenwet, 158, 162, 
254, 280, 384a, 384b, 1374 en 1375 B. W ., 
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48, 353, 828a, 828c, 828d, 828/, 828h, 828i 
Rv., zijn geschonden, althans verkeerd toe
gepast; 

dat toch de beslissing over de uitkeering, 
op vordering van een tot onderhoud veroor
deelde of van hem aan wien de betaling moet 
geschieden, door den rechter kan worden ge
wijzigd of worden ingetrokken en op over
eenkomstige wij ze een door partijen getrof
fen regeling terzake van verschuldigd onder
houd eveneens kan worden gewijzigd of in
getrokken; 

dat toch ten deze echter vaststaat dat ver
zoeker aan Mej. M. geen betaling behoeft 
te doen, zoodat de tusschen deze beide par
tijen getroffen regeling ook nimmer door den 
rechter kon worden gewijzigd; 

dat daarenboven, zoolang die wijziging 
tusschen partijen niet heeft plaats gehad, de 
tusschen hen getroffen overeenkomst als 
recht geldt en wijziging van een tusschen 
partijen getroffen regeling uitsluitend en al
leen kan geschieden op de wijze zooals aan
gegeven in art. 828a e.v. B. W.; 

dat ook de competentie van de artt. 828a 
e.v. een andere is dan die neergelegd in de 
Armenwet; 

dat weliswaar de rechter, indien krach
tens de Armenwet verhaal op een onder
houdsplichtige wordt uitgeoefend, zelfstan
dig de grens van de wett elijke onderhouds
plicht vaststelt; 

dat echter de rechter daarbij gebonden is 
aan bestaande overeenkomsten of rechter
lijke beslissingen; 

Redenen, waarom verzoeker zich wendt 
tot Uw Hoogen Raad, m et eerbiedig verzoek 
de bestreden beslissing te vernietigen met 
zoodanige verdere of andere beschikking als 
de Hooge Raad zal dienstig oordeelen. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
de Burgerlijke Instelling voor Maatschap

pelijken Steun te Amsterdam, gevestigd al
daar, vertegenwoordigd door haar Bestuur, 
(adv. Mr. F . M . Westerouen van Meeteren); 

Het cassatiemiddel ziet voorbij, dat blij
kens artt. 63, 64, 65 en 66 j 0 art. 67 lid 4 
Armenwet, indien verhaal volgens die wet 
op een onderhoudsplichtige wordt uitgeoe
fend, de rechter de grens - en het bestaan 
- van den wettelijken onderhoudsplicht van 
hem, op wien het verhaal wordt uitgeoefend, 
zelfstandig vaststelt, d . w. z . juist zonder ter 
zake gebonden te zijn aan tusschen den on
derhoudsplichtige en den onderhoudsgerech
tigde gesloten overeenkomsten, resp. tus
schen hen gewezen rechterlijke uitspraken, 
waarbij het verhalende lichaam geen partij 
is geweest. 

Cf. H. R. 2 Maart 1931, N. J. 1931-1358, 
W . 12273, 31 Oct. 1938, N. J. 1939 no. 326. 

Reeds om deze reden zal het middel moe
ten falen, daar de Rechtbank in casu dus 
volkomen bevoegd was op grond van haar 
onderzoek in Raadkamer vast te stellen, dat 
en tot welk bedrag gerequestreerde tot beta-

ling van een uitkeering ten behoeve van de 
ondersteunde gehouden is. 

Irrelevant daarbij is, of de ondersteunde 
zelve wijziging zou (hebben) kunnen ver
krijgen van de destijds tusschen haar en ge
requestreerde getroffen regeling. Het ontken
nende antwoord, dat het cassatiemiddel in 
zijn aanvang op deze vraag geeft, berust 
overigens op een te enge lezing van art. 384b 
B. W., welk artikel immers met de woorden: 
,,dengene aan wien de betaling moet geschie
den" klaarblijkelijk doelt op dengene, die (in 
principe) tot onderhoud gerechtigd is. 

Op bovenstaande gronden wendt reques
trante zich tot Uwen Raad met het eerbiedig 
verzoek het door J. B. ingesteld cassatiebe
roep te verwerpen. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat de eerste in het middel vervatte 

stelling, dat eene tusschen partijen getroffen 
regeling, waarbij werd overeengekomen, dat 
de eene partij aan de andere geen uitkeering 
behoeft te doen, nimmer door den rechter 
kan worden gewijzigd, niet kan worden aan
vaard, reeds hierom niet, omdat ook zulk 
een regeling er eene is, a!s bedoeld in het 
laatste lid van art . 384b B. W. en mitsdien, 
onder de in het tweede lid van dat artikel 
omschreven voorwaarden, door den rechter 
kan worden gewijzigd; 

0. dat ook de volgende stelling van het 
middel: dat een tusschen partijen getroffen 
regeling als recht geldt, zoolang zij niet is 
gewijzigd op de wijze zooals aangegeven in 
de artt. 828a e.v. Rv., den verzoeker niet kan 
baten, reeds hierom niet omdat het ook den 
rechter, die oordeelt krachtens de desbetref
fende bepalingen van de Armenwet, vrij
staat met gewij;:igde omstandigheden reke
ning te houden; 

0. dat het middel derhalve faalt; 
Verwerpt het beroep. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
0 . dat volgens art. 67 lid 4 der Armenwet 

de mogelijkheid van de uitkeeringen is te be
oordeelen volgens deze wet, terwijl uit artt. 
63 en volgende, in het bijzonder uit art. 66 
lid 1 voortvloeit, dat de Kantonrechter zich 
dit oordeel vormt op de in die bepalingen 
genoemde gronden, zonder daarbij gebonden 
te zijn aan tusschen den onderhoudsplichtige 
en den ondersteunde bestaande regelingen of 
afspraken; 

0. dat een overeenkomst tusschen den on
derhoudsplichtige en hem aan wien de be
taling moet geschiec:len, waarover art. 384b 
B . W. spreekt, ten deze dan ook buiten be
schouwing moet blijven, en de daar gegeven 
mogelijkheid tot wijziging dier overeenkomst 
niet van invloed kan zijn op de verhaalsrege
ling krachtens de Armenwet; 

Concludeert tot verwerping van het be-
roep. 

(N. J.) 
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30 Maart z942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat. (Wegenwet art. 4.) 

De onderhavige wegen zijn, v66r den 
aankoop daarvan door de gemeente, als 
markenwegen sedert menschenheugenis 
voor het publiek toegankelijk geweest en 
steeds als openbare wegen beschouwd. 
Bovendien is in een overeenkomst tus
schen de gemeente en een vereeniging, 
voor welke de gemeente deze wegen had 
gekocht, de bestemming van openbaren 
weg nog eens vastgelegd. Door de latere 
rechthebbenden kan daarop niet eenzij
dig worden teruggekomen. Het plaatsen 
van borden ,,Verboden toegang" en 
,,Eigen weg" kan aan wegen, die eenmaal 
openbaar zijn, zonder meer die open
baarheid niet ontnemen. 

Uit het feit dat de gemeente destijds 
subsidie heeft verleend voor verbetering 
en onderhoud van een weg onder voor
waarde, dat de weg zou worden geplaatst 
op den legger, welke regeling de eigenaar 
van den weg heeft aanvaard, blijkt de 
wil van den eigenaar om aan den weg de 

bestemming van openbaren weg te geven. 
Uit het feit, dat de weg steeds door 

het publiek is gebruikt, terwijl vaststaat, 
dat de weg sinds 1864 op den wegenleg
ger is vermeld geworden, mag worden 
afgeleid, dat de rechthebbende destijds 
aan den weg de bestemming van open
baren weg heeft gegeven. Aan die open
baarheid kan niet afdoen dat naderhand 
aan het einde van den weg een of meer 
borden zijn geplaatst, welke aangeven, 
dat de weg slechts ter bede toegankelijk 
was. 

Waar i. c. weg en bermen als een ge
heel zijn te beschouwen, zijn ook de ber
men als openbaar aan te merken. De 
omstandigheid, dat appellant deze ber
men meer dan 30 jaren voor houtopslag 
heeft gebruikt, kan daaraan niet afdoen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat; 

Gezien het advies van den Raad van State, 
afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van 2 April 1941 , n°. 36, en het daarbij ge
voegde ontwerp-besluit, hetwelk luidde als 
volgt: 

,,Gez1en de beroepen, ingesteld door bur
gemeester en wethouders der gemeente 
Rheden, mevrouw M. A. M. A. baronesse 
van Heeckeren van Wassenaar, geboren 
gravin van Aldenburg Bentinck, te Ambt
Delden, en G. Timmermans, te Velp, ge
meente Rheden, tegen het beslmt van Gede
puteerde Staten van Gelderland van 3 
Januari 1940, n°. 441, t ot vaststelling van 
den !egger van wegen in ae ;;:emeente Rhed en; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
2 April 1941, n°. 36); 

0. dat Gedeputeerde Staten van Gelder
land bij hun besluit van 3 Januari 1940, 
n°. 441, gewijzigd hebben vastgesteld den 
wegenlegger der gemeente Rheden, daarbij 
onder meer overwegende, dat ter zitting, 
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door een commissie uit Gedeputeerde Staten 
op 12 Juli 1939 gehouden, door en namens 
G. Timmermans, te Velp, bezwaren zijn inge
brach tegen de ten aanzien van den onder
houdsplicht bij weg n°. 4 ontworpen wijzi
ging, alsmede tegen de (te handhaven) 
plaatsing van <lien weg op het ontwerp
legger; dat - nu Gedeputeerde Staten met 
het gemeentebestuur van oordeel zijn, dat 
deze sinds 1864 op de wegenliggers voor
komende en door het publiek steeds ge
bruikte weg als openbaar moet worden be
schouwd - het slechts een continuatie van 
den vanouds bestaanden toestand is, dat 
de eigenaar van het perceel, kadastraal be
kend gemeente Velp, sectie D, no. 3846, als 
onderhoudsplichtige zal word en vermeld; 
dat des reclamants bezwaren tegen den onder
houdsplicht voortvloe1en uit of samenhangen 
met h et door hem geponeerde niet openbare 
karakter van den weg; dat ten aanzien van 
de openbaarheid geen wijziging is ontworpen 
en de reclamant deswege in zoover niet kan 
word en ontvangen; dat de burgemeester · en 
de secretaris van Rheden ter zitting bezwaren 
hebben ingebracht tegen de ontworpen af
voering van den !egger van de wegen nos. 
29, 30 en 31; dat de reclamanten in hoofd
zaak het volgende hebben aangevoerd; dat 
het verkeer over de wegen niet bij gedoogen 
heeft plaats gevonden, <loch dat het publiek 
daartoe was gerecht igd; dat het hier gaat 
om kerkwegen, die de wet onder de openbare 
wegen rangschikt; dat het verkeer over deze 
verbindingswegen gedurende ten minste 
dertig jaar is toegelaten; dat, voor zoover 
ook de wil der Overheid noodzakelijk is ge
weest om de bestemming tot openbare wegen 
volmaakt te doen zijn, deze wil blijken kan 
uit het besluit van den gemeenteraad dd. 
11 Maart 1930, betreffende o.a. den verkoop 
van de onderhavige wegen aan de Vereeni
ging tot Behoud van N atuurmonoumenten 
in Nederland, met name uit de bepaling, 
verplichtende tot het openstellen der wegen 
voor het Nederlandsche volk en tot het na
laten van alle <laden, die daarop inbreuk 
zullen of kunnen maken: dat we! is waar de 
daarop gevolgde, 31 Mei 1930 notarieel ve r
leden akte van overdracht deze verplichting 
in zoover beperkt, dat zij de bevoegdheid 
verleent om personen te weren, wier aan
wezigheid ongewenscht moet worden ge
acht, <loch dat de bepaling uit het raadsbe
sluit moet praevaleeren, en het zelfs te be
twijfelen is of de (beperkende) bepaling uit 
de akte we! geoorloofd is; dat hun college 
dienaangaande meent te moeten overwegen, 
dat geen feiten zijn gesteld, waaruit een door 
de rechtsvoorgangers van gemeente en ver
eeniging gegeven bestemming zou voort
vloeien ; dat de wegen mogelijk we! gerang
schikt kunnen worden onder de in het tweede 
lid van artikel I der Wegenwet genoemde 
kerkwegen, doch dat zulks niet verhindert, 
dat ook kerkwegen aan de voor openbaarheid 
gestelde wettelijke eischen moeten voldoen, 
zal hun plaatsing op een wegenlegger ge
rechtvaardigd zij n; dat - hoe ook de tegen
strijdigheid tusschen raadsbesluit en akte 
moet worden verklaard - .van een bij deze 
ondubbelzinnig gegeven bestemming kwalijk 
kan worden gesproken, nog geheel daarge-

8 
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laten de vraag, of de gemeente bij het een 
zoowel als bij het ander in haar publiekrech
telijke functie is opgetreden; dat het overi
gens aangevoerde ter zijde wordt gesteld 
voor de aanwezigheid op de wegen van bor
d en m et het opschrift .,Verboden Toegang" 
en .,Eigen weg"; dat mitsdien de ingebrachte 
bezwaren van de hand gewezen moeten wor
den; dat ten slotte de burgemeester en de 
secretaris, voornoemd, bezwaren hebben in
gebracht tegen de ontworpen afvoering van 
den !egger van weg n°. 35, doch dat ter zitting 
geen feiten naar voren zijn gekomen, die 
niet reeds bekend waren toen de betrokken 
wijziging werd ontworpen ; dat Gedeputeerde 
Staten derhalve het ten deze ingenomen 
standpunt handhaven; 

dat van deze beslissing in beroep zijn ge
komen: 

10. burgemeester en wethoude·rs der ge
meente Rheden, ter uitvoering van een be
sluit van den raad dier gemeente van 8 Fe
bruari 1940, aanvoerende, dat uit het raads
voorstel blijkt, dat de gemeente voor het in 
werking treden van de Wegenwet eigenares 
is geweest van den weg naar den Beerenberg, 
den Koningsweg en het Kerkpad; dat, t oen 
de gemeente de wegen van de marken kocht, 
zij steeds voor een ieder toegankelijk waren 
geweest; dat zij dus op het tijdst ip van ver
koop van de gemeente openbaar waren; dat 
de gemeente aan de wegen het karal{ter van 
openbaarheid niet heeft ontnomen en de Ver
eeniging tot behoud van Natuurmonumenten 
derhalve van de gemeente niet anders dan 
openbare wegen kon koopen; dat dit dan ook 
is vastgelegd in het raadsbesluit van 11 Maart 
1930; dat te dezer zake huns inziens niet be
slissend is , dat in de akte van overdracht 
een bepaling voorkomt , welke in geringe mate 
het vermoeden van het tegendeel kan op
wekken; dat alleen de raad bij den verkoop 
aan de Vereeniging tot behoud van Natuur
monumenten het karakter van openbaarheid 
aan de wegen kan ontnemen; dat, nu de raad 
dit niet heeft gedaan, de wegen openbaar 
bleven; dat de W eersdijk de eenige verbin
ding vormt van de buurtschap H avikker
waard (288 inworiers, twee steenfabrieken) 
met het overig dee! van de gemeente; dat 
het uit den aard der zaak ten zeerste ge
wenscht is, dat een zoo belangrij ke buurt
schap langs een openbaren weg bereikbaar 
is; dat dit den raad reeds in 1928 heeft doen 
besluiten ter zake met de eigenaren een rege
Jing te treffen, en we! door een subsidie te 
verleenen voor verbetering en voor onder
houd van den weg, onder voorwaarde, dat 
de weg zou worden geplaatst op den !egger; 
dat het Jandgoed .,Middachten" de regeling 
heeft aanvaard bij brief van 1 Februari 1929, 
de andere eigenaren niet; dat plaatsing op 
de toenmalige leggers niet plaats had, omdat 
toen de Wegenwet reeds aanhangig was; dat 
gewacht is op de totstandkoming van die 
wet, met de bedoe!ing den weg dan op de 
!egger te p laatsen; dat het duidelijk is , dat 
althans Middachten aan den weg het karak
ter van openbaren weg heeft verleend; dat 
voor Middachten de weg huns inziens valt 
onder artikel 4, lid I . sub III, der wet; 

2°. mevrouw M. A. M. A. baronesse van 
Heeckeren van Wassenaer, geboren gravin 

van Aldenburg Bentinck, te Ambt-Delden, 
aanvoerende, dat op den !egger onder n°. 33 
een weg voorkomt , aid us omschreven : Lange 
Juffer .,van den Burgemeester H . P. J . 
Bloemersweg (weg n°. 32) in nagenoeg noord
westelijke richting tot de grens der gem eente 
Rosendaal (de Imbosch)", lengte totaal 1560 
meter; dat deze weg haar eigendom is van 
de grens der gemeente R osendaal af over een 
afstand van ongeveer II5O meter, , nders 
omschreven: voor zoover hij dee! uitrriaakt 
van het p erceel, kadastraal bekend ge
meente Dieren, sectie 0, n°. ra; dat het weg
gedeelte, waarvan h ierv66r sprake is, ten on
rechte op den !egger is geplaatst, immers niet 
is een openbare weg; dat zij noch haar rechts
voorgangers in den eigendom van het be
trokken weggedeelte daaraan ooit de be
stemming van openbaren weg hebben ge
geven; dat integendeel bij begin- en eind
punt van dit weggedeelte zijn aangebracht 
de bordjes met ,,Verboden Toegang", welke 
daar gedurende tientallen jaren aanwezig 
zijn geweest; dat hetzelfde geldt voor de op 
dit weggedeelte uitkorriende dwarswegen 
die, ter plaatse waar zij de grens van het 
eigendom van de verzoekster snijden, even
eens van dergelijke bordjes voorzien zijn en 
ook vroeger voorzien geweest zijn; dat zij 
tot staving van haar beweringen ten deze 
bij haar beroepschrift overlegt vier getee
kende verklaringen van personen, die ter 
plaatse bekend zijn; dat zij , ter voorkoming 
van misverstand, nog opmerkt, dat de Lange 
Juffer ook nog voor een antler gedeelte, 
namelijk voor zoover dee! uitmakende van 
het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Dieren , sectie O n° . 1b, haar in eigendom 
toebehoort, maar dat zij er geen bezwaar 
tegen wil maken, dat ait weggedeelte a ls 
openbaar wordt beschouwd; 

3°. ',. Timmermans, te Velp, gerneente 
Rheden, m hoofdzaak aanvoerende, dat weg 
n° . 4 en de ten noorden gelegen straten heb
ben behoord tot het in 1873 verkavelde ten 
oosten gelegen landgoed .,Omrnershof"; dat 
het noordelijk dee! van weg n°. 4 en de noord
waarts verlengde weg een oprijlaan naar dit 
landgoed vorrnden; dat weg n°. 4 voor een 
dee! aan de westzijde belend is door het nog 
bestaande oude landgoed ,,Larenstein" , hct 
meest westelijk dee! van Velp; dat dit Jand
go~c een eigen uitweg (den Laarweg) had en 
,:een uitgang op weg n°. 4; dat het dit sedert 
een paar jaar a precario, tegen betaling van 
een jaarlijksche vergoeding, van hem, appel
lant, tot wederopzegging heeft verkregen; 
dat door de eigenares van Larenstein en door 
hem, appellant, van het noordelijk dee! van 
den weg een intens zwaar gebruik gernaak t 
wordt door vrachtauto's en wagens voor 
boomenaanvoer; dat op het Zuideind ooste
lijk een grasland Jigt, dat heerschend servi
tuut van weg heeft en door den eigenaar 
sedert enkele jaren aan een kleine sportver
eeniging is verpacht, waardoor hierop des 
Zondags en op vacantiedagen de voetbal
sport wordt beoefend; dat overigens de weg 
dient als uitweg krachtens servituut voor de 
Markeweide van de Geerfden van Velp (weg 
n°. 5 van den !egger) en van diver,e zooge
naamde Straatweiden in het Velpsche Broek; 
dat hij in zijn bezwaarschriften aan burge-
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meester en wethouders van Rheden en aan 
Gedeputeerde Staten van Gelderland een 
reeks feiten heeft gesteld, welke aantoonen, 
dat van openbaarheid van den weg en van 
eenigen publiekrechtelijken onderhoudsplicht 
nimmer sprake is geweest; dat de opvatting 
van burgemeester en wcthouders en van Ge
deputeerde Staten in dezen in het bestreden 
besluit van 3 Januari 1940 in de derde over
weging wordt weergegeven in de bewoor
dingen: ,,dat - nu Gedeputeerde Staten met 
het gemeentebestuur van oordeel zijn, dat 
deze, sinds 1864 op de wegenliggers voor
komende en door het publiek steeds gebruik
te weg als openbaar moet worden beschouwd 
- het slechts een continuatie van den van
ouds bestaanden toestand is, dat de eigenaar 
van het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Velp, sectie D, n°. 3846, als onderhouds
plichtige zal worden vermeld"; dat deze 
motiveering vermoedelijk is ontleend aan het 
uitzonderlijke Koninklijke besluit van r9 
November r938 (Staatsblad n°. 259r), het
welk een bijzondere geschiedenis heeft, op 
een bijzonder geval betrekking heeft en stel
Jig niet is bedoeld als nieuwe wetgeving be
trekkelijk alle wegen, welke op de oude 
wegenleggers geplaatst zijn; dat de motivee
ring van burgemeester en wethouders en van 
Gedeputeerde Staten dan ook we! zeer 
vreemd aandoet als men ze legt naast de 
memorie van toelichting op de Wegenwet, 
waar onder meer te lezen staat: 

, D~ kracht van de leggers van openbare 
wegen mist thans den wettelijken grondslag . 
- De voorgestelde regeling geldt alleen voor 
openbare wegen. Zij begrijpt daaronder niet 
die wegen, welke slechts daarom voor ieder 
toegankelijk zijn , omdat de rechthebbende 
het publiek niet weert. - Gebruik door het 
publiek, wanneer dit geschiedt alleen bij ge
doogen van den rechthebbende, maakt, hoe 
Jang ook voortgezet, thans een weg niet open
baar, aldus de vaste leer van den Hoogen 
Raad, waarvan de juistheid trouwens voor 
het geldend recht moeilijk valt te betwisten. 
Immers een wetsbepaling, die den rechtheb
bende verplicht om ook voorta an het publiek 
verkeer op zijn weg toe te laten, - bestaat 
thans niet"; dat het eerste argument van 
burgemeester en wethouders en van Gede
puteerde Stater, het voorkomen van den 
weg op den ouden, nooit van kracht geweest 
zijnden !egger, niet kan opgaan; dat plaat
sing op <lien !egger stellig niet met medewer
king van den eigenaar in 1864 heeft plaats 
gehad ; dat zijn rechtsvoorgangers van de 
laatste 30 jaren van zoodanige plaatsing 
nimmer iets geweten hebben; dat hem zelf 
ait eerst ter oore kwam, nadat het gemeente
bestuur op 7 November r94r zijn somrratie 
uitbracht om de bermen te ontruimen en 
welke sommatie de inleiding vormde van 
een mislukte strafprocedure; dat, wat be
treft het tweede argument, het gebruik van 
den weg door het publiek. er op zij gewezen, 
oat sedert menschenheugenis, althans niet 
vele jaren nadat op het verkavelde landgoed 
Ommershof straten warP.n aangelegd en de 
woningbouw a!daar toenam, een bord met 
opschrift ,,Eigen weg" heeft gestaan, terwij! 
zich sedert enkele jaren aan de zuidzijde 
naast het afsluithek van den weg een bord 

bevindt met opschrift als bovenvermeld en 
tevens: ,,Verboden toegang artikel 461 Wet
boek van Strafrecht"; dat , daar de weg is 
ge!egen in een uithoek van het dorp en naar 
de weiden van het Velpsche Broek leidt, het 
verkeer van het publiek vanzelfsprekend 
gering is; dat voor fietsers het Zuideinde 
verre van gemakkelijk is, omdat geen ver
harding aldaar bestaat; dat Gedeputeerde 
Staten ,1a de vermelding van de twee boven 
behandelde argumenten de conclusie trekken, 
c. Q. de stelling poneeren, dat de thans aan 
hem, appellant, op te leggen publiekrechte
lijke onderhoudsplicht ,,slechts een continu
atie van den vanouds bestaanden toestand 
is"; dat dit college hier onder meer over het 
hoofd ziet: 

a. dat sedert ,,vanouds" een Wegenwet 
in werking kwam met voor hem en zijn be
drijf zeer bezwarende bepalingen; 

h. dat burgemeester en wethouders heb
ben nagelaten in hun ontwerp aan zijn be
zwaren ook maar eenigermate tegemoet te 
komen, zelfs niet hebben opgenomen een be
p ali g, als waartoe artikel 6 der Wegenwet 
de gelegenheid biedt ; 

c. dat burgemeester en wethouders in den 
laatsten tijd zonder succes herhaaldelijk heb
ben gepoogd den vanouds bestaanden toe
stand te wijzigen, speciaal in dien zin, dat 
~an hem het voor hem noodzakelijk gebruik, 
hetwelk hij en zijn rechtsvoorgangers sedert 
het bestaan van een houtzagerij ter plaatse, 
althans sedert meer dan 40 jaren van de 
bermen hebben gemaakt, wordt ontnomen 
zonder schadeloosstelling.; 

d. dat hij en zijn rechtsvoorgangers, die 
den weg en de bermen steeds hebben bezeten 
als vrijen eigendom, enkel de servituten in 
de aankomsttitels vermeld, hadden te dulden 
ex artikel 722 van het Burger!ijk Wetboek 
en rr..itsdien nimmer eenig antler onderhoud 
hebben behoeven te verrichten dan dat, het
welk voor hun gebruik noodig of wenschelijk 
moest worden geacht; 

c. dat een schouw over den weg, als waar
van in het bij het beroepschrift overgelegd 
proces-verbaal melding wordt gemaakt, en 
waarmede hij voor het eerst op 23 Mei 1939 
bij wijze van voorproefje werd verrast, nim
mer te voren heeft plaats gehad, althans 
nimmer aan eenig eigenaar van den weg werd 
medegedeeld; 

dat de burgemeester op de zitting voor de 
commissie mt Gedeputeerde Staten en artikel 
35, sub 2, der Wegenwet mededeelde, dat hij 
klachten ontving over puinstorting ttr plaat
se van onbevoegden; dat deze klachten voor 
een dee! van hem afkomstjg waren, met ver
zoek om beter politietoezicht, hetwelk merk
baar heeft geholpen; dat de burgemeester 
voorts zeide, dat het burgemeester en wet
houders er om te doen was weg en bermen 
over te nemen; dat hij we! kans zag dit gratis 
gedaan te krijgen, waarna bet lid van Gede
puteerde Staten den raad gaf aan partijen, 
thans maar eens aan de conferentietafel te 
gaan zitten; dat , toen hij, appellant, dien
volgens kort daarop aan burgemeester en 
wethouders een onderhoud verzocht en voor 
hen verscheen, elke onderhandeling werd ge
weigerd; dat hij op grond van een en antler 
verzoekt den weg n°. 4 af te voeren van den 
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!egger der wegen voor de gemeente Rheden 
en geheel subsidiair en, zoo dit mogelijk is, 
de middelen aan te wenden, waardoor hem 
de hem toegedachte publiekrechtelijke onder
houdsplicht van de schouders wordt genomen 
en hem blijven voorbehouden en verzekerd 
de vrije gebruiksrechten van de bermen, zoo
mede de revenuen wegens uitgangsrecht, 
welke door hem thans worden gerioten; 

0. ten aanzien van het beroep van burge
meester en wethouders van Rheden, dat <lit 
college we) is waar aanvoert, dat de wegen 
nos. 29, 30 en 31, toen de gemeente deze 
wegen van de marken kocht, steeds voor een 
ieder toegankelijk waren geweest, hetgeen op 
het openbaar zijn daarvan zou wijzen, doch 
dat daartegenover uit de stukken blijkt, dat 
de hierbedoelde wegen nimmer zijn voorgeko
men op de oude gemeentelijke wegenleggers; 

dat dit laatste een grond vormt om aan te 
nemen, dat de onderwerpelijke wegen niet 
openbaar zijn in den zin van de Wegenwet; 

dat daarbij komt, dat, toen de gronden, 
waarop de h ierbedoelde wegen zijn gelegen, 
door de gemeente in 1930 aan de Vereeniging 
tot behoud van Natuurmonumenten werden 
verkocht, in de desbetreffende koopakte 
onder m eer is bepaald, dat a.an personen, 
wier aanwezigheid door partijen ongewenscht 
wordt geacht, de toegang tot de wegen kan 
worden geweigerd ; 

dat hieruit valt op te maken, dat deze 
wcgen toentertijd ook door de gemeente 
Rheden niet als openbaar werden beschouwd ; 

dat aan dit laatste niet kan afdoen de 
enkele omstandigheid, dat in het raadsbe
sluit van l l Maart 1930, tegenstrijdig met 
de evengenoemde koopakte, wordt gewaagd 
van den verkoop van openbare wegen, zulks 
te minder nu daarna oo de onderhavige 
wegen borden met opschriften, als bedoeld 
in artikel 4, derde lid, der Wegenwet, te 
weten .,Verboden toegang" en .,Eigen weg", 
zijn geplaatst en de gemeente zich daartegen 
niet heeft verzet; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien deze 
wegen te recht van den Jigger hebben afge-
voerd; . 

dat voorts op grond van de ter zake ont
vangen ambtsberichten kan worden aange
nomen dat het verkeer op den weg n°. 35 
steeds bij gedoogen heeft plaats gehad ; 

dat het gemeentebestuur er wel is waar op 
wijst, dat de eigenaren van het landgoed 
,,Middachten" in 1928 een door het gemeente
bestuur vastgestelde rege!ing hebben aan
vaara, krachtens welke de gemeente een sub
sidie zou verleenen voor verbetering en onder
houd van den weg, onder voorwaarde, dat 
de weg op den )egger zou worden geplaatst, 
aoch dat hieruit niet de openbaarheid van 
den weg, voor zoover op het evenbedoelde 
landgoed gelegen, kan vo)gen, nu deze p)aat
sing op den )egger , door welke oorzaak dan 
ook, nimmer heeft plaats gehad; 

dat voorts de omstandigheid, dat :ie recht
hebbende op dit weggedeelte in 1931 borden 
heeft geplaatst met het opschrift .,Verboden 
toegang" en de gemeente zich daartegen 
niet heeft verzet, mede een aanwijzing vormt, 
dat de onderwerpelijke weg door de evenver
melde regeling van 1928 niet het karakter 
van openbaren weg heeft gekregen; 

dat derhalve ook deze weg te recht van 
den !egger is afgevoerd; 

0. ten aanzien van het beroep van mevrouw 
M. A. M. A. baronesse van Heeckeren van 
Wassenaer, dat op grond van de stukken 
moet worden aangenomen, dat aan het door 
de appe!lante bedoelde weggedeelte nimmer 
de bestemming van openbaren weg is gegeven 
en dat in ieder geval gedurende de laatste 
10 jaren bij dit weggedeelte borden met het 
opschrift .,Verboden toegang" aanwezig zijn 
geweest; 

dat zulks, gelet op het bepaalde in artikel 4 
der Wegenwet, medebrengt, dat het onder
werpelijke weggedeelte niet als openbaar kan 
worden aangemerkt en dit weggedeelte mits
dien, zooals Gedeputeerde Staten in een te 
dezer zake uitgebracht nader ambtsbericht 
zelf toegeven, ten onrechte op den !egger is 
gebracht; 

0. ten aanzien van het beroep van G. 
Timmermans, dat op grond van de ter zake 
ontvangen ambtsberichten moet worden aan
genomen, dat ae weg n°. 4 steeds door het 
publiek is gebruikt, terwijl voorts vaststaat, 
dat de weg sinds 1864 op den wegenlegger 
is vermeld geworden; 

dat uit een en antler mag worden afgeleid, 
dat de rechthebbende destijds aan den weg 
de bestemming van openbaren weg heeft 
gegeven; 

dat aan de op artikel 4, eerste lid, onder 
III, der Wegenwet steunende openbaarheid 
van den weg niet kan afdoen, dat naderhand 
aan het einde daarvan een of meer borden 
zijn geplaatst, welke aangaven, dat de weg 
slechts ter bede toegankelijk was; 

dat de appellant in een tot den Raad van 
State gerichte nadere memorie zich er nog 
op beroepen heeft, dat de gemeente Rheden 
zelf ruim 12 jaren geleden hem toestemming 
heeft verzocht om van den weg gebruik te 
maken voor het daarover vervoeren van 
vuilnis, welke toestemming de appellant 
heeft verleend onder voorwaarde, dat de ge
meente de aan den weg ten gevolge van dit 
vervoer toegebrachte beschadigingen zou 
herstellen; 

dat, aangenomen al, dat hieruit zou kun
nen worden afgeleid een erkenning van de 
gemeente, dat de onderwerpelijke weg n iet 
openbaar is, zulks aan de op de bovenge
noemde feiten steunende openbaarheid toch 
niet zou kunnen afdoen; 

dat de hierbedoelde weg mitsdien te recht 
op den wegenlegger voorkomt; 

dat, aangezien op grond van op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State 
voor de Geschillen van Bestuur nader uit
gebrachte ambtsberichten van de bij deze 
zaak betrokken organen van den Rijkswater
staat moet worden aangenomen, dat in het 
onderhavige geval weg en bermen als een 
geheel zijn te beschouwen, ook deze bermen 
als openbaar zijn aan te merken; 

dat er evenwel aanleiding bestaat am, 
waar de bermen meer dan 30 jaren voor 
houtopslag zijn gebruikt, de bevoegdheid van 
den appellant tot <lit gebruik in den !egger 
vast te leggen in den vorm van een beperking 
als bedoeld in artikel 6 der Wegenwet; 

dat de appellant· er voorts nog bezwaar 
tegen maakt, dat hij op den !egger als onder-
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houclsplichtige ten aanzien van den weg is 
vermeld, daartoe aanvoerende, dat hij en 
zijn rechtsvoorgangers nimmer den onder
houdsplicht hebben gehad; 

dat dit betoog evenwel niet opgaat, aan
gezien vooreerst de oude wegenlegger steeds 
den eigenaar als onderhoudsp!ichtige heeft 
vermeld en voorts het hierboven vermelde 
overleg tusschen de gemeente en den eige
naar betreffende het vervoer van vuilnis 
over den weg een aanwijzing vormt, dat -:le 
onderhoudsplicht op den appellant rust; 

oat van een tenietgaan van deze verplich
ting ook niet is gebleken; 

Gezien de W egenwet; 
Heeft op grond van § 1 der Verordening 

N°. 23/19 40 vari den Rijbcommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de Nederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur besloten: 

10. het beroep van burgemeester en wet
houders der gemeente Rheden ongegrond te 
verklaren ; 

20. met gegrondverklaring van het beroep 
van mevrouw M. A . M. A. baronesse van 
Heeckeren van Wassenaer, geboren gravin 
van Aldenburg Bentinck, in den door Gede
puteerde Staten van Gelderland vastgestel
den !egger van wegen in de gemeente Rheden 
den onder n°. 33 aangeduiden weg te doen 
vervallen, voor zoover deze weg is ge!egen 
op het perceel kadastraal bekend gemeente 
Dieren, sectie 0 , n°. 1a; 

30. met ongegrondverklaring van het be
roep van G. Timmermans voor het overige 
te beslissen, dat de voormelde wegenlegger 
moet worden gewijzigd in dier voege, dat in 
kolom IV van den weg, volgnummer 4, wordt 
ge!ezen : Het gebruik van de wegbermen is 
in zooverre beperkt, dat de rechthebbende 
de bevoegdheid bezit daarop hout op te 
slaan." 

0. dat de genoemde afdeeling in kennis 
werd gesteld met de dezerzijds gerezen be
denkingen bij een schrijven van den volge 6 
den inhoud : 

,,Met het bij uw nevenaangehaald advies 
voorgedragen ontwerp-besluit kan ik mij niet 
geheel vereenigen. 

Ten aanzien van het beroep van burge
meester en wethouders van Rheden vormt 
naar de meening van uw Afdeeling het feit , 
dat de wegen nos. 29, 30 en 31 nimmer zijn 
voorgekomen op de oude gemeentelijke 
wegenleggers, een grond om aan te nemen, 
dat de onderwerpelijke wegen niet openbaar 
zijn in den zin van de Wegenwet, terwijl u 
nog een argument voor de niet-openbaarheid 
dier wegen meent te kunnen afleiden uit de 
koopakte, welke met de Vereen.iging tot be
houd van Natuurmonumenten gesloten werd 
door burgemeester en wethouders van 
Rheden. 

Daarnaast kan, naar uw Afdeeling meent, 
de omstandigheid , dat in net raadsbesluit 
van II Maart 1930, tegenstrijdig met boven
bedoelde koopakte, wordt gewaagd van den 
verkoop van openbare wegen, niet afdoen 
aan de niet-openbaarheid van de bovenge
noemde wegen, zulks te minder nu daarna 
op de onderhavige wegen borden met op
schriften, als bedoeld in artikel 4 der Wegen-

wet , te weten ,,Verboden toegang" en ,,Eigen 
weg" , zijn geplaatst en de gemeente zich 
daartegen niet heeft verzet. 

De hierbedoelde wegen behoorden v66r 
den aankoop door de gemeente tot de Rheder
en Worth-Rheder Marken. Als zoodanig zijn 
zij sedert menschenheugenis voor het pu
bliek toegankelijk geweest en steeds als 
openbare wegen beschouwd. 

Bij den aankoop der wegen is de gemeente 
opgetreden voor en namens de Vereeniging 
tot behoud van N atuurmonumenten, zooals 
blijkt uit den tekst van het betreffende 
raadsbesluit - zie de hierbijgaande verzame
Jing, biz. 30 vlg, 

Uitdrukkelijk is in artikel 7 van de te dier 
zake tusschen de gemeente en bedoelde ver
eeniging te sluiten overeenkomst, zooals deze 
is vastgesteld bij bedoeld raadsbesluit van 
II Maart 1930, n°. 22, de bestemming van 
openbaren weg voor de onderhavige wegen 
nog eens vastge!egd. 

De gemeenteraad heeft aan de wegen de 
bestemming van openbaren weg gegeven, 
althans het openbaar zijn der wegen erkend. 
Mijns inziens is hier dus duidelijk de wil van 
den raad kenbaar om die wegen de bestem
ming van openbaren weg, zoo nog noodig, 
te geven. Door de latere rechthebbenden kan 
daarop niet" eenzijdig worden teruggekomen. 

Het feit, dat burgemeester en wethouders 
in de koopakte een andere bepaling zouden 
hebben doen opnemen, kan m . i. daaraan 
niets veranderen, daar toch daaromtrent 
alleen de raad eenige zeggenschap heeft, ter
wijl bovendien, naar het mij voorkomt, uit 
den tekst van deze koopakte - zie boven
aangehaalde verzameling, biz. 104 - niet 
tot de niet-openbaarheid behoeft te worden 
geconcludeerd. Het kan bijv. zoo gelezen 
worden, dat, op verzoek van beiae partijen, 
de burgemeester, als hoofd der plaatselijke 
politie, aan ongewenschte personen den toe
gang verbiedt. Afgezien daarvan echter, kan, 
zooals hierboven reeds gezegd, uit die koop
akte geen argument voor de niet-openbaar
heid worden geput, tegenover de m. i. ster
kere argumenten, welke het tegendeel aan
toonen. 

Het plaatsen der borden ,,Verboden toe
gang"en ,,Eigen weg" kan aan wegen, die 
eenmaal openbaar zijn, zonder meer die 
openbaarheid niet ontnemen. 

Met betrekking tot weg n°. 35 is uw af
deeling van meening, dat, uit een in 1928 
door het gemeentebestuur in overleg met den 
eigenaar van het landgoed ,,Middachten" 
vastgestelde rege!ing, krachtens welke de 
gemeente een subsidie zou verleenen voor 
verbetering en onderhoud van den weg, 
onder voorwaarde, dat de weg op den !egger 
zou worden geplaatst, niet de openbaarheid 
van den weg, voor zoover op het evenbe
doelde landgoed gelegen, kan voortvloeien, 
nu deze plaatsing op den !egger nimmer heeft 
plaats gehad. 

In 1928 heeft de gemeente subsidie ver
leend voor verbetering en voor onderhoud 
van den weg, onder voorwaarde, dat de weg 
zou worden geplaatst op den !egger. Deze 
regeling heeft de eigenaar van het Jandgoed 
,,Mlddachten" aanvaard. Hier is mijns in
ziens duidelijk de wil van den eigenaar - in 
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overeenstemming trouwens met den ge
meenteraad - aanwezig om weg n°. 35 de 
bestemming van openbaren weg te geven. 
Het aanstonds plaatsen op den !egger was 
ook destijds daartoe niet noodig, terwijl 
bovendien de gemeente verklaart, dat de 
plaatsing op den !egger niet is geschied, om
dat de Wegenwet reeds aanhangig was. 

Ten aanzien van het beroep van G. Tim
mermans is uw afdeeling van meening, dat 
de bevoegdheid van den appellant tot hout
opslag op de bermen, een beperking in het 
gebruik is, als bedoeld in artikel 6 der Wegen
wet. De beperkingen, bedoeld in artikel 6, 
hebben betrekking op schoolpaden, kerke
paden, jaagpaden, molenpaden en dergelijke . 
Het gaat dus omtrent de beperking tot een 
bepaald soort verkeer en niet omtrent een 
bepaalde hindernis, die aan het verkeer in 
zijn geheel kan worden in den weg gelegd. 
Ik wijs er voorts op, dat artikel r4 van de 
wet de beperkingen in het gebruik, bedoeld 
in artikel 6, we! noemt in het eerste lid, waar 
het gaat over den weg, en niet in het tweede 
lid, waar het gaat over den berm. Beide be
grippen zijn in dit artikel gescheiden. Zou 
hier al van eenige bevoegdheid van den recht
hebbende op den berm sprake zijn, dan zou 
dit slechts kunnen leiden tot de conclusie, 
dat dit recht of het betrokken gedeelte van 
den weg geheel van de openbaarheid uit
sluit, wat hier we! niet aan te nemen is, of 
we! zou de beperking van de verplichting tot 
het dulden van het verkeer haar verwezen
lijking slechts kunnen vinden in de woorden 
,.voor zoover het door de omstandigheden 
wordt gebillijkt" in het tweede lid van ar
tikel 14. In den !egger behoort echter de be
perking in het gebruik, als hier bedoeld, niet 
te worden vermeld. 

Op grond van het vorenstaande heb ik de 
eer de op deze aangelegenheid betrekking 
hebbende stukken ter nadere overweging aan 
uw afdeeling te doen toekomen. " ; 

dat de afdeeling naar aanleiding van dit 
schrijven een nader advies heeft uitgebracht, 
bij welk advies de afdeeling een nieuw ont
werp-besluit overlegde, waarin slechts ten 
deele is tegemoetgekomen aan de dezerzijd
sche bedenkingen; 

dat dit advies en ontwerp-besluit luidden 
als ·volgt: 

,.Bij schrijven van 27 Augustus 1941, 
n°. 671, afdeeling Waterstaatsrecht, heeft uw 
hoogedelgestrenge opnieuw bif den Raad van 
State, afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, ter overweging aanhangig gemaakt de 
beroepen, ingesteld door burgemeester en 
wethouders der gemeente Rheden, mevrouw 
M. A. M. A. baronesse van Heeckeren van 
Wassenaer, geboren gravin .van Aldenburg 
Bentinck, te Ambt-Delden, en G. Timmer
mans, te Velp, gemeente Rheden, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gel jer
land van 3 Januari 1940, n°. 441, tot vast
stelling van den !egger van wegen in de ge
meente Rheden. 

N aar aanleiding van het evenvermelde 
schrijven van uw hoogedelgestrenge moge de 
afdeeling het navolgende naar voren brengen. 

Wat de wegen nos. 29, 30 en 31 aangaat, 
kan naar de meening der afdeeling het feit, 
dat deze wegen v66r den aankoop door de 
gemeente Rheden behoort hebben . tot de 

Rheder- en Worth-Rheder marken, slechts 
aantoonen, dat deze wegen oorspronkelijk 
openbaar zijn geweest. Daaruit blijkt even
wel niet, dat zij dit openbaar karakter zouden 
hebben behouden ook na den bedoelden aan
koop. Wat dit laatste betreft, zijn er volgens 
de afdeeling verschillende aanwijzingen, dat 
het de bedoeling is geweest om aan deze 
onderwerpelijke wegen de openbaarheid te 
ontnemen. Dit blijkt met name uit de in het 
ontwerp-besluit genoemde koopakte, waarin 
bepaald werd, dat aan personen, wier aan
wezigheid door partijen ongewenscht wordt 
geacht, de toegang tot de wegen kan worden 
geweigerd. Uw hoogedelgestrenge meent we! 
is waar, dat deze clausule zoo kan worden 
gelezen, dat op verzoek van beide partijen 
de burgemeester, als hoofd der plaatselijke 
politie, aan ongewenschte personen den toe
gang verbiedt, doch, hoe dit ook zij, naar de 
meening van de afdeeling is ook een derge
lijke strekking kwalijk te vereenigen met de 
openbaarheid der hierbedoelde wegen. 

Voorts meent uw hoogedelgestrenge aan 
de onderwerpelijke bepaling der koopakte 
weinig waarde te moeten hechten, omdat zij 
in strijd zou zijn met den kenbaar gemaakten 
wil van den gemeenteraad, die bij zijn be
sluit van II Maart 1930, n°. 22, de bestem
ming tot openbaren weg zou hebben erkend. 
In dit verband moge de afdeeling er evenwel 
op wijzen, dat uit het genoemde raadsbesluit 
haars inziens niet zoozeer de bedoeling blijkt 
om het openbaar karakter van de wegen vast 
te leggen, als we! die om de aan de Vereeni
ging tot behoud van Natuurmonumenten te 
verkoopen terreinen als natuurreservaat voor 
het Nederlandsche volk open te stellen. In 
zooverre behoeft dan ook geenszins strijd 
met de bovenvermelde bepaling der koop
akte aanwezig te zijn. 

Met de door de afdeeling voorgestane op
vatting, dat na den verkoop der terreinen de 
openbaarheid aan de daarop aanwezige 
wegen is ontnomen, strookt vervolgens ook 
nog de omstandigheid, dat na dien verkoop 
de borden ,.Verboden toegang" en ,.Eigen 
weg" zijn geplaatst . Oat dit plaatsen van 
borden zonder meer aan de wegen de open
baarheid niet kan ontnemen, zooals Uw 
Hoogedelgestrenge schrijft, is op zich zelf 
juist, doch dit wordt, blijkens het voren
staande, door de afdeeling ook geenszins be
weerd. 

Wat het hierbedoelde punt betreft, meent 
de afdeeling dus haar standpunt te moeten. 
handhaven. Wei meent zij echter het ont
werp-besluit in dit opzicht te ·moeten ver
duidelijken. 

Wat den weg n° .. 35 betreft, moge de af
deeling volstaan met op te merken, dat, nu, 
om welke reden dan ook, de bedoelde regeling 
met den e·igenaar nimmer is uitgevoerd, 
daaruit bezwaarlijk kan worden afgeleid, dat 
in casu de bestemming tot openbaren weg 
zou zijn gegeven. 

Wat ten sl otte het beroep van G. Timmer
mans betreft, wil de afdeeling, al acht ·zij de 
door haar aan de artikelen 6 en 14 der:Wegen~ 
wet gegeven uitlegging uitnemend verdedig
baar, op dit punt het ontwerp-besluit her
zien, uit overweging, dat ook voor Uw stand
punt gewichtige argumenten zijn bij te 
rengen. 
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Zij moge Uw Hoogedelgestrenge in over
weging geven <lit ontwerp-besluit, zooals het 
thans luidt, te willen bekrachtigen. 

De waarnemend Voorzitter der Afdee/ing 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Secretaris-Generaal van het Departe-
ment van Waterstaat; · 

Gezien de beroepen, ingesteld door burge
meester en wethouders der gemeente Rheden, 
mevrouw M. A. M. A. baronesse van Heecke
ren van Wassenaer, geboren gravin van 
Aldenburg Bentinck, te Ambt-Delden, en 
G. Timmermans, te Velp, gemeente Rheden, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 3 Januari 1940, n°. 441, 
tot vaststelling van den !egger van wegen 
in de gemeente Rheden ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (adviezen 
van 2 April 1941 , n°. 36, en 17 September 
1941, n°. 36/86); 

0. enz. (gelijkluidend met het eerste ont
werp); 

0. ten aanzien van bet beroep van burge
meester en wethouders van Rheden, dat dit 
college wel is waar aanvoert, dat de wegen 
nos. 29, 30 en 31, toen de gemeente deze 
wegen van de marken kocht, steeds voor een 
ieder toegankelijk waren geweest, hetgeen 
op het openbaar zijn daarvan zou wijzen, 
doch dat, al moge daaruit volgen, dat de be
doelde wegen te voren openbaar zijn ge
weest, er niettemin aanwijzingen zijn, dat zij 
dit openbaar karakter na den verkoop van 
de betreffende gronden aan de Vereeniging 
tot behoud van Natuurmonumenten in 1930 
hebben verloren; 

dat immers burgemeester en wethouders 
der gemeente Rheden, welke gemeente in deze 
als verkoopster optrad, en de genoemde ver
eeniging in de ter zake verleden koopakte 
hebben doen bepalen, dat aan personen, 
wier aanwezigheid door partijen ongewenscht 
wordt geacht, de toegang tot de wegen kan 
worden geweigerd ; 

dat het tegendeel ook niet valt af te leiden 
uit het raadsbesluit van 11 Maart 1930; 

dat immers uit de daarin voorkomende be
paling, dat de onderwerpelijke gronden als 
natuurterrein zullen worden bewaard en voor 

. het N ederlandsche volk, wat wegen en paden 
betreft, zullen worden opengesteld, niet zoo
zeer valt af te leiden een erkenning, dat deze 
wegen en paden steeds openbaar zijn geweest 
en dit karakter ook zullen behouden, als we! 
de bedoeling om de bedoelde gronden als 
natuurreservaat voor het publiek open te 
stellen, waarmede ·ook de bevoegdheid om 
ongewenschte personen te weren geheel valt 
te rijmen; 

dat er voorts · te eerder aanleiding bestaat 
om aan te nemen, dat na den bovenvermelden 
verkoop aan de onderhavige wegen het ka
rakter van openbaren weg is ontnomen, nu 
na dien verkoop op de wegen borden met 
opschriften, als bedoeld in artikel 4, derde 

-lid, ·de~ W egenwet, zijn geplaatst; 
dat Gedeputeerde Staten mitsdien deze 

wegen te recht van den Jigger hebben afge
voerd; 

dat voorts op grond van de ter zake ont
vangen ambtsberichten kan worden aange-

nomen, dat het verkeer op den weg n°. 35 
steeds bij gedoogen heeft plaats gehad; 

dat het gemeentebestuur er we! is waar op 
wijst, dat de eigenaren van het landgoed 
,,Middachten" in 1928 een door het gemeen
tebestuur vastgestelde regeling hebben aan
vaard, krachtens welke de gemeente een sub
sidie zou verleenen voor verbetering en onder
houd van den weg, onder voorwaarde, da t 
de weg op den !egger zou worden geplaatst, 
doch dat hieruit niet de openbaarheid van 
den weg, v·oor zoover op het evenbedoelde 
landgoed gelegen, kan volgen, nu deze plaat
sing op den !egger, door welke oorzaak dan 
ook, nimmer heeft plaats gehad ; 

dat voorts de omstandigheid, dat de recht
hebbende op dit weggedeelte in 1931 borden 
heeft geplaatst met het opschrift ,,Verboden 
toegang" en de gemeente zich daartegen niet 
heeft verzet, mede een aanwijzing vormt, dat 
de onderwerpelijke weg door de evengemelde 
regeling van 1928 niet het karakter van 
openbaren weg heeft gekregen; 

dat derhalve ook deze weg te recht van 
den !egger is afgevoerd; 

0. ten aanzien van het beroep van me
vrouw M. A. M. A. baronesse van Heeckeren 
van Wassenaer, dat op grond van de stukken 
moet worden aangenomen, dat aan het door 
de appellante bedoelde weggedeelte nimmer 
de bestemming van openbaren weg is ge
geven en dat in ieder geval gedurende de 
laatste 10 jaren bij dit weggedeelte borden 
met het opschrift ,,Verboden toegang" aan
wezig zijn geweest; 

dat zulks, gelet op het bepaalde in artikel 4 
der Wegenwet, medebrengt, dat het onder
werpelijke weggedeelte niet als openbaar kan 
worden aangemerkt en dit weggedeelte mits
dien , zooals Gedeputeerde Staten in een te 
dezer zake uitgebracht nader ambtsbericht 
zelf toegeven, ten onrechte op den !egger is 
gebracht; 

0. ten aanzien van het beroep van G. 
Timmermans, dat op grond van de ter zake 
ontvangen ambtsberichten moet worden aan
genomen, dat de weg n°. 4 steeds door het 
publiek is gebruikt, terwijl voorts vaststaat, 
dat de weg sinds 1864 op den wegenlegger is 
vermeld geworden ; 

dat uit een en antler mag worden afgeleid, 
dat de rechthebbende destijds aan den weg 
de bestemming van openbaren weg heeft 
gegeven; _ 

dat aan de op artikel 4, eerste lid, onder 
III, der Wegenwet steunende openbaarheid 
van den weg niet kan afdoen, dat naderhand 
aan het einde daarvan een of meer borden 
zijn geplaatst, welke aangaven, dat de weg 
slechts ter bede toegankelijk was; 

dat de appellant in een tot den Raad van 
State gerichte nadere meni.orie ·zich er nog 
op beroepen heeft, dat de gemeente Rheden 
zelf ruim 12 jaren geleden hem toestemming 
heeft verzocht om van den weg gebruik te 
maken voor het daarover ve(voeren van 
vuilnis, welke toestemming de appellant 
heeft verleend onder voorwaarde, dat de ge
meente de aan den weg ten gevolge vari d it 
vervoer toegebrachte beschadigingen zou 
herstellen; 

dat aangenomen al, dat hieruit zou kunnen 
worden afgeleid een erkenning van de ge-
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meente, dat de onderwerpelijke weg niet 
openbaar is, zulks aan de op de bovenge
noemde feiten steunende openbaarheid toch 
niet zou kunnen afdoen; 

dat de hierbedoelde weg mitsdien te recht 
op den wegenlegger voorkomt ; 

dat, aangezien op grond van, op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State 
voor de Geschillen van Bestuur, nader uit
gebrachte ambtsberichten van de bij deze 
zaak betrokken organen van den Rijkswater
staat moet warden aangenomen, dat in het 
onderhavige geval weg en bermen als een 
geheel zijn te beschouwen, ook deze bermen 
als openbaar zijn aan te merken; 

dat tot een andere beslissing niet vermag 
te leiden de omstandigheid, dat de appellant 
deze bermen meer dan 30 jaren voor hout
opslag heeft gebruikt; 

dat de appellant er voorts nog bezwaar 
tegen maakt, dat hij op den !egger als onder
houdsplichtige ten aanzien van den weg is 
vermeld, daartoe aanvoerende, dat hij en zijn 
rechtsvoorgangers nimmer den onderhouds
plicht hebben gehad; 

dat dit betoog evenwel niet opgaat, aan
gezien vooreerst de oude wegenlegger steeds 
den eigenaar als onderhoudsplichtige heeft 
vermeld, en voorts het hierboven vermelde 
overleg tusschen de gemeente en den eigenaar 
betreffende het vervoer van vuilnis over den 
weg een aanwijzing vormt, dat de onder
houdsplicht op den appellant rust; 

dat van een tenietgaan van deze verplich
ting ook niet is gebleken; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van § 1 der Verordening 

N°. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de Nederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur besloten: 

1°. de beroepen van burgemeester en wet
•houders der gemeente Rheden en van G. 
Timmermans ongegrond te verklaren; 

20. met gegrondverklaring van het beroep 
van mevrouw M . A. M. A. baronesse van 
Heeckeren van Wassenaer, geboren gravin 
van Aldenburg Bentinck, in den door Gede
puteerde Staten van Gelderland vastgestelden 
!egger van wegen in de gemeente Rheden 
den onder n°. 35 aangeduiden weg te doen 
vervallen, voor zoover deze weg is gelegen op 
het perceel kadastraal bekend gemeente 
Dieren, sectie 0, n°. ra. " 

O. dat het met genoemde afdeeling ge
pleegd overJeg mitsdien niet heeft geleid tot 
wijziging van haar advies in den geest als 
dezerzijds bedoeld; 

0. ten aanzien van het beroep van burge
meester en wethouders van Rheden ; 

dat burgemeester en wethouders van 
Rheden in het ontwerp van den wegenlegger 
der gemeente Rheden hebben opgenomen 
den weg naar den Beerenberg, den Konings
weg, het Kerkpad en den weg door de Ha
vikkerwaard zg. Weerdsdijk (wegen nos. 29, 
30, 31 en 35); 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
bovenbedoelde wegen van het ontwerp heb
ben afgevoerd; 

dat burgemeester en wethouders daartegen 
bezwaar hebben ; 

0. dienaangaande, dat de hierbedoelde 
wegen nos. 29, 30 en 31 voor den aankoop 
door de gemeente Rheden behoorden tot de 
Rheder- en Worth-Rheder Marken; 

dat zij als zoodanig sedert menschenheuge
nis voor het publiek toegankelijk zijn ge
weest en steeds als openbare wegen zijn be
schouwd; 

dat bij aankoop van die wegen de gemeente 
is opgetreden voor en namens de Vereeniging 
tot behoud van Natuurmonumenten, zooals 
blijkt uit het raadsbesluit van II Maart 1930, 
n° 22· 

dat ' uitdrukkelijk in artikel 7 van de te 
dier zake tusschen de gemeente en bedoelde 
vereeniging te sluiten overeenkomst, zooals 
deze is vastgesteld bij bedoeld raadsbesluit, 
de bestemming van openbaren weg voor de 
onderhavige wegen nog eens is vastgelegd; 

dat de gemeenteraad derhalve aan de 
wegen de bestemming van openbaren weg 
heeft gegeven, althans het openbaar zijn der 
wegen heeft erkend; 

dat hierdoor duidelijk kenbaar is gemaakt 
de wil van den raad om aan die wegen de 
bestemming van openbaren weg, zoo nog 
noodig, te geven; 

dat daarop door de latere rechthebbenden 
niet eenzijdig kan warden teruggekomen; 

dat het feit, dat burgemeester en wethou
ders in de koopakte een andere bepaling 
zouden hebben doen opnemen, daaraan niets 
kan veranderen, daar toch daaromtrent 
alleen de raad eenige zeggenschap had, ter
wijl bovendien op den tekst van bedoelde 
koopakte de niet-openbaarheid niet behoeft 
te warden gegrond ; 

dat het plaatsen der borden ,,Verboden 
toegang" en ,,Eigen weg" aan wegen, die 
eenmaal openbaar zijn, zonder meer, die 
openbaarheid niet kan ontnemen; 

0. ten aanzien van bovengenoemden weg 
n°. 35: 

dat in 1928 de gemeente subsidie heeft ver
leend voor verbetering en voor onderhoud 
van den weg, onder voorwaarde, dat de weg 
zou warden geplaatst op den !egger, welke 
regeling de eigenaar van het landgoed ,,Mid
dachten" heeft aanvaard; 

dat daaruit duidelijk de wil blijkt van den 
eigenaar - in overeenstemming trouwens 
met den gemeenteraad - om aan den weg 
n°. 35, voor zoover gelegen op het landgoed 
Middachten, de bestemming van openbaren 
weg te geven; 

dat het aanstonds plaatsen op den !egger 
ook destijds daartoe niet noodig was, terwijl 
bovendien de gemeente verklaart, dat de 
plaatsing op den !egger niet is geschied, om
dat de Wegenwet reeds aanhangig was; 

dat in verband met het bovenstaande be
doelde wegen nos. 29, 30, 31 en 35, de laatste 
voor zoover gelegen op het landgoed Mid
dachten, ten onrechte door Gedeputeerde 
Staten van den !egger zijn afgevoerd; 

0. ten aanzien van het beroep van me
vrouw M. A. M. A . baronesse van Heeckeren 
van Wassenaer, dat op grond van de stukken 
moet worden aangenomen, dat aan het door 
de appellante bedoelde weggedeelte nimmer 
de bestemming van openbaren weg is gegeven 
en dat in ieder geval gedurende de laatste 
10 jaren bij dit weggedeelte borden met het 
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opschrift ,,Verboden toegang" aanwezig zijn 
geweest; 

dat zulks, gelet op het bepaalde in artikel 
4 der Wegenwet, medebrengt, dat het onder
werpelijke weggedeelte niet als openbaar kan 
worden aangemerkt, en dit weggedeelte mits
dien, zooals Gedeputeerde Staten in een te 
dezer zake uitgebracht nader ambtsbericht 
zelf toegeven, ten onrechte op de !egger is 
gebracht; 

0. ten aanzien van het beroep van G. 
Timmermans, dat op grond van de ter zake 
ontvangen ambtsberichten moet worden aan
genomen, dat de weg n°. 4 steeds door het 
publiek is gebruikt , terwijl voorts vaststaat, 
dat de weg sinds 1864 op den wegenlegger is 
vermeld geworden; 

dat uit een en antler mag worden afgeleid, 
dat de rechthebbende destijds aan den weg 
de bestemming van openbaren weg heeft ge
geven; 

dat aan de op artikel 4, eerste lid, onder 
III, der Wegenwet steunende openbaarheid 
van den weg niet kan afdoen, dat naderhand 
aan bet einde daarvan een of meer borden zijn 
geplaatst, welke aangaven, dat de weg slechts 
ter bede toegankelijk was; 

dat de ·appellant in een tot den Raad van 
State gerichte nadere memorie zich er nog 
op beroepen heeft, dat de gemeente Rheden 
zelf ruim 12 jaren geleden hem toestemming 
heeft verzocht om van den weg gebruik te 
maken voor het daarover vervoeren van vuil
nis, welke toestemming de appellant heeft 
verleend, onder voorwaarde dat de gemeente 
de aan den weg ten gevolge van dit vervoer 
toege brachte beschadigingen zou herstellen; 

dat, aangenomen al, dat hieruit zou kun
nen worden afgeleid een erkenning van de 
gemeente, dat de onderwerpelijke weg niet 
openbaar is, zulks aan de op de bovenge
noemde feiten steunende openbaarheid toch 
niet zou kunnen afdoen; 

dat de hierbedoelde weg mitsdien te recht 
op den wegenlegger voorkomt; 

dat, aangezien op grond van, op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State 
voor de geschillen van bestuur nader uitge
brachte ambtsberichten van de bij deze zaak 
betrokken organen van den Rijkswaterstaat 
moet worden aangenomen, dat in het onder
havige geval weg en bermen als een geheel 
zijn te beschouwen, ook deze bermen als 
openbaar zijn aan te merken; 

dat tot een andere beslissing niet vermag 
te leiden de omstandigheid, dat de appellant 
deze bermen meer dan 30 jaren voor hout

. opslag heeft gebruikt; 
dat de appellant er voorts nog bezwaar 

tegen maakt, dat hij op den !egger als onder
houdsplichtige ten aanzien van den weg is 
vermeld, daartoe aanvoerende, dat hij en 
zijn rechtsvoorgangers nimmer den onder
houdsplicht hebben gehad ; 

dat dit betoog evenwel niet opgaat, aan
gezien vooreerst de oude wegenlegger steeds 
den eigenaar als onderhoudsplichtige heeft 
vermeld, en voorts het hierboven vermelde 
overleg tusschen de gemeente en den eigenaar 
betreffende het vervoer van vuilnis over den 
weg een aanwijzing vormt, dat de onder
houdsplicht op den appellant rust; 

dat van een tenietgaan van deze verplich
ting ook niet is ge bleken; 

Gezien de Wegenwet ; 
Heeft op grond van § 1 der Verordening 

N°. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de Nederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur besloten: 

1°. met gegrondverklaring van het beroep 
van burgemeester en wethouders der ge
meente Rheden, in den door Gedeputeerde 
Staten van Gelderland vastgestelden !egger 
van wegen in de gemeente Rheden alsnog op 
te nemen de wegen nos. 29, 30, 31, alsmede 
weg n°. 35, voor zoover gelegen op het land
goed Middachten; 

2°. met gegrondverklaring van het beroep 
van mevrouw M. A. M. A. baronesse van 
Heeckeren van Wassenaer, geboren gravin 
van Aldenburg Bentinck, in den door Ge
deputeerde Staten van Gelderland vastge
stelden !egger van wegen in de gemeente 
Rheden den onder n°. 33 aangeduiden weg 
te doen vervallen, voor zoover deze weg is 
gelegen op het perceel, kadastraal bekend 
gemeente Dieren, sectie 0, n°. xa; 

3°. bet beroep van G. Timmermans on
gegrond te verklaren. 

(A. B.) 

30 Maart z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. artt. 331, 359; Slachtverbod 
1940 Varkens II, art. 1.) 

De kennelijke strekking van de wijzi
ging van 14 Jan. 1941, waarbij onder de 
wettelijke voorschriften, waarop bij de 
vaststelling van het Slachtverbod 1940 
Varkens II is gelet, is vermeld het Voed
selvoorzieningsbesluit, is geweest aan ge
noemd slachtverbod het karakter te ver
leenen van een door den Secr.-Generaal 
krachtens het Voedselvoorzieningsbe
sluit vastgestelde regeling, aldus dat 
voortaan het handelen in strijd met het 
genoemde slachtverbod zou opleveren 
een handelen in strijd met een krachtens 
het Voedselvoorzieningsbesluit gesteld 
verbod; daarmede is de bestreden guali
ficatie geheel in overeenstemming. 

De Rechter heeft in het feit, dat de 
gebruiker van de schuur, waarin het 
vleesch werd aangetroffen de verklaring 
heeft afgelegd, dat hem van het vleesch 
niets bekend was, een bevestiging kun
nen zien van de verklaring van <liens 
zoon en huisgenoot, den reg., dat hij de 
belanghebbende was t . a. v. dat vleesch 
en door zijn handelingen dat vleesch 
daar was gekomen, en heeft aldus bet 
afleggen van de bedoelde verklaring 
mede redegevend kunnen beschouwen 
voor de beslissing, dat reg., de door de
zen tegenover den verbalisant erkende 
handeling van bet slachten van varkens 
heeft gepleegd. 

Blijkens het proces-verbaal der te
rechtzitting zijn de personen, die als laat
ste twee gelegenheid hebben gehad het 
woord te voeren de raadsman en de ver
dachte geweest, en daarmede is aan den 
eisch der wet voldaan. 
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Op het beroep van N. J. V., van beroep 
chauffeur, wonende te Bergen (N.H.), req. 
van cassatie tegen een arrest van het Ge
rechtshof te Amsterdam, Econ. Karner van 
Strafzaken, van 13 Dec. 1941, in hooger be
roep bevestigende, behoudens na te noernen 
uitzonderingen, een rnondeling vonnis van 
den Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Alkrnaar van 30 Juli 1941, waarbij req. ter 
zake van ,,opzettelijk in strijd handelen met 
een krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit 
gesteld verbod, met aanhaling van de artt. 4 
en 15 lid 2 en 17 Voedselvoorzieningsbesluit, 
1 Slachtverbod 1940 Varkens II, 31 lid 6 
Landbouwcrisiswet 1933, is veroordeeld tot 
eene gevangenisstraf van vier rnaanden, met 
verbeurdverklaring van het in beslag geno
men varkensvleesch, hebbende het Hof het 
·vonnis vernietigd ten aanzien van de bena
ming van het bewezen verklaarde, de aan
haling in verband daarrnede van art. 15 lid 
2 van het Voedselvoorzieningsbesluit en de 
opge!egde straf (lees straffen), het bewezene 
gequalificeerd als ,,in strijd handelen met een 
krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit ge
steld verbod" en, met aanhaling alsnog van 
de artt. 18 en 91 Sr. en 15 lid 1 van het Voed
selvoorzieningsbesluit, req. veroordeeld tot 
vier rnaanden hechtenis met verbeurdverkla
ring van het in beslag genornen varkens
vleesch. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de rniddelen van cassatie, narnens 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende : 
I. ,,S. of v. t. der artt. 3n, 331,367 en 423 

Sv., 3 en 5 Verordening no. 71/1941 door het 
vonnis van den Econ. Rechter te bevestigen, 
ofschoon bij de behandeling in eersten aan
leg de raadsrnan van den verdachte niet het 
laatste woord heeft gehad; 

II. S . of v. t. der artt. 359, 367, 423 Sv. , 
3 en 5 Verordening no. 71/1941 door het von
nis van den Econ. Rechter te bevestigen, 
ofschoon daarin voor het bewijs van het te
laste gelegde is gebruikt de verklaring van 
den getuige P. V. jegens den steller van het 
als bewijsrniddel gebruikte proces-verbaal: 
,,orntrent de herkornst van het ......... var-
kensvleesch ......... kan ik U geen inlichtin-
gen verstrekken. Mij was orntrent het voor
handen hebben van dat varkensvleesch niets 
bekend", welke verklaring geen voor het be
wijs van het telaste gelegde bruikbaren in
houd heeft, zoodat de bewezenverklaring niet 
behoorlijk met redenen is ornkleed; 

III. S. of v . t. der artt. 2, 4, 7 en 15 Voed
selvoorzieningsbesluit, 9 en 31 Landbouwcri
siswet 1933, 1 Slachtveerege!ing, 1 Slacht
verbod 1940 Varkens II, 350, 367, 415, 423 
Sv., 3 en 5 Verordening no. 71/1 941, door het 
bewezen verklaarde te qualificeeren a!s ,,in 
strijd handelen met een krachtens het Voed
selvoorzieningsbesluit gesteld verbod" en op 
grond van dat Besluit strafbaar te verklaren 
en straf op te leggen, zulks ofschoon het door 
het Hof bedoelde verbod, zijnde art. 1 Slacht
verbod 1940 Varkens II van 14 Sept. 1940, 

van vroegeren datum dan het Voedsel
voorzieningsbesluit van 21 Dec. 1940 ender
halve niet op dit Besluit kon steunen;" 

0. dat bij het in zooverre bevestigde von
nis bewezen is verklaard, dat req. op of orn
streeks 12 Mei 1941 te Bergen opzettelijk 
twee varkens heeft geslacht; 

0. wat het eerste rniddel betreft: 
dat het proces-verbaal der terechtzitting 

in eersten aanleg waarop deze zaak is behan
deld, als relaas van het onrniddellijk aan de 
sluiting van het onderzoek voorafgaande ver
rneldt: ,,De 0. van J. voert het woord, leest 
zijn vordering voor en legt die aan den Econ. 
R echter over. De verdachte en de raadsrnan 
voert het woord tot verdediging en aan ver
dachte wordt het recht gelaten, orn het laatst 
te spreken"; 

dat blijkens dit relaas de personen, die als 
laatste twee gelegenheid hebben gehad het 
woord te voeren zijn geweest de raadsrnan en 
de verdachte en daarrnede aan den eisch der 
wet is voldaan, zoodat het rniddel niet op
gaat; 

0. wat het tweede rniddel betreft: 
dat blijkens de Aanteekening van voorrneld 

vonnis rnede als bewijsrnidde! is gebezigd een 
arnbtseedig proces-verbaal van den onbezol
digden rijksveldwachter J . E. Staats, de dato 
20 Mei 1941, inhoudende, voorzooveel hier 
van belang, dat verbalisant op 13 Mei 1941 
in een schuur, waarin P. V. , wonende Nesdijk 
1 te Bergen, een landbouwersbedrijf uit
oefent, een partij versch varkensvleesch, we
gende n4 K.G. heeft aangetroffen; dat deze 
P. V. hem heeft verklaard, dat hij orntrent de 
herkornst van dat op zijn boerderij aange
troffen varkensvleesch den verbalisant geen 
inlichtingen kon verstrekken, en hem orn
trent het voorhanden hebben van dat var
kensvleesch niet bekend was en dat req. den 
verbalisant heeft verklaard, dat hij drie var
kens heeft gekocht, daarna met J. L. L. is 
overeengekornen, dat zij die varkens voor 
gerneenschappelijke rekening zouden houden, 
weer later die drie varkens alsrnede een hem 
toebehoorende zeug heeft overgebracht naar 
een schuur te Bergen in gebruik bij J . L. L., 
op 12 Mei 1941 in die schuur twee van die 
drie varkens alsrnede de zeug heeft geslacht, 
denzelfden avond en den volgenden dag het 
vleesch van die schuur heeft vervoerd naar 
de boerderij van zijn vader (P. V.) en daar 
een gedeelte heeft verkocht en dat het restant 
door verbalisant is in beslag genornen; 

dat de Econ. Rechter en het Hof in het 
feit, dat P. V., de gebruiker van de schuur, 
waarin het vleesch werd aangetroffen, zijn 
voorrnelde verklaring heeft afgelegd, een be
vestiging hebben kunnen zien van de ver
klaring van req., den zoon en huisgenoot van 
P. V., dat hij de belanghebbende was ten aan
zien van dat varkensvleesch en door zijn han
delingen dat vleesch daar was gekornen en 
aldus het af!eggen van de in het rniddel · be
doelde verklaring rnede redengevend hebben 
kunnen beschouwen voor de beslissing, dat 
req. de door dezen tegenover den verbalisant 
erkende handeling van het slachten van var
kens heeft gepleegd; 
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dat dus ook dit middel niet opgaat; 
0. wat het derde middel betreft: 
dat nadat op 13 Jan. 1941 het Voedselvoor

zieningsbesluit van 21 Dec. 1940 was in wer
king getreden, bij beschikking van den Secr.
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij van 14 Jan. 1941, no. 969, 
het Slachtverbod Varkens II van 14 Sept. 
1940 is gewijzigd en in de eerste zinsnede 
daarvan ender de wettelijke voorschriften, 
waarop bij de vaststelling van dat slachtver
bod is gelet, is vermeld het Voedselvoorzie
ningsbesluit; 

dat de kennelijke strekking van deze wijzi
ging is geweest aan genoemd, door dien Secr.
Generaal vastgesteld slachtverbod het karak
ter te verleenen van een door dien Secr.
Generaal krachtens het Voedselvoorzienings
besluit vastgestelde regeling, aldus dat voort
aan het handelen in strijd met het genoemde 
slachtverbod zou opleveren een handelen in 
strijd met een krachtens het Voedselvoorzie
ningsbesluit gesteld verbod; 

dat de bestreden qualificatie hiermede ge
heel in overeenstemming is en dus ook dit 
middel niet opgaat; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conc/usie 
van Adv.-Gen. Wijnveldt.] 

(N. J.) 

30 Maart r942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Technische Vetten- en Oliedis
tributiebeschikking 1940 I art. 1.) 

De Rechter heeft, door aan de enkele 
omstandigheid, dat bepaalde circulaires 
!ijnolie noemen ,,als ender de distributie
bepalingen vallend", invloed toe te ken
nen bij de beantwoording van de vraag 
of req. hebben gehandeld hoogst onbe
dachtzaam en onvoorzichtig in strijd met 
het voorschrift van art. 3 lid 1 der Techn. 
Vetten- en Oliedistributiebeschikking 
1940 I , zulks hoewel veer de bepaling 
welke olie ender die beschikking vie! 
werd verwezen naar een niet bestaand 
besluit, zijn vonnis niet behoorlijk met 
redenen omkleed. 

Op het beroep van: 1°. D. J. M. van der 1 

H., directeur, wonende te Badhoevedorp 
(gemeente Haarlemmermeer), 2°. G. de \V., 
drogist, te Purmerend, requiranten van cas
satie tegen een mondeling vonnis van den 
Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te Am
sterdam van 3 Dec. 1941, waarbij requiranten 
ieder ter zake van: ,,aan zijn schuld te wijten 
zijn dat een krachtens de Distributiewet 1939 
vastgesteld voorschrift niet wordt nageko
men", met aanhaling van de artt. 18 lid 2 en 
6 der Distributiewet 1939, 3 lid 1 der Tech
nische Vetten- en Oliedistributiebeschik
king 1940 I, 23 en 91 Sr., zijn veroordeeld 
ieder tot eene geldboete van tachtig gulden 
en twintig dagen vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv. -Gen. Wijnveldt. 

De Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank 

te Amsterdam verklaarde bij mondeling von
nis van 3 Dec. 1941 ten aanzien van ieder der 
requiranten gelijkluidend bewezen: dat hij 
te Monnikendam op een tijdstip in of om
streeks Augustus 1940 hoogst onbedachtzaam 
en onvoorzichtig in strijd met het krachtens 
de Distributiewet 1939 vastgestelde voor
schrift van art. 3 lid 1 der Technische vetten
en oliedistributiebeschikking 1940 I van C. 
Sta van Utrecht heeft gekocht lijnolie, zijnde 
technische olie als bedoeld in art. 1 der ge
melde beschikking, zulks in een hoeveelheid 
van 2500 kg en zulks anders dan ender afgifte 
van een of meer toewijzingen als genoemd in 
voormeld art. 3 lid 1. 

Hij noemde <lit veer ieder dezer personen: 
,,Aan zijn schuld te wijten zijn, dat een 
krachtens de Distributiewet 1939 vastgesteld 
voorschrift niet wordt nageleefd", en veroor
deelde, met aanhaling der artt. 18 lid 2 en 6 
Distributiewet 1939, art. 3 lid 1 Technische 
Vetten- en Oliedistributiebeschikking 1940 I, 
artt. 23, 91 Sr. ieder tot een geldboete van 
f 80, bij gebreke van betaling en verhaal te 
vervangen door 20 dagen hechtenis. 

In de achtste aanteekening van het mon
deling vonnis merkte de Rechter nog op: ,,De 
verwijzing in art. 1 der Technische Vetten
en Oliedistributiebeschikking 1940 I naar het 
Crisis-Zuivelbesluit 1939 I, een niet b estaand 
besluit, en hetwelk blijkens latere wijziging 
moest zijn Crisis Zuivelbesluit 1935 I, be
hoort niet te leiden tot de beslissing, dat lijn
olie niet ender deze bepaling vie! en dat bij 
verdachten geen opzet of schuld ken bestaan, 
nu in de ter terechtzitting aanwezige circu
laires lijnolie uitdrukkelijk genoemd is als 
ender de distributiebepalingen vallend". 

Bij het cassatie-beroep, dat beide veroor
deelden instelden, droeg alleen req. van der 
H. middelen voor, te weten: 

,,I. S., althans v. t., van art. 1 Sr., jis art. 
18 lid 2 en 6 van de Distributiewet 1939 en 
de artt. 1 en 3, lid 1 van de Technische Vet
ten- en Oliedistributiebeschikking 1940 I en 
we! cm de navolgende redenen: 

aan req. was te laste gelegd, dat h,j op of 
omstreeks Augustus 1940 hoogst onbedacht
zaam en onvoorzichtig in strijd met het 
krachtens de distributiewet 1939 vastgestelde 
voorschrift van art. 3 lid 1 der Technische 
vetten- en oliedistributiebeschikking 1940 I 
van C. van Sta van Utrecht heeft gekocht 
lijnolie, zijnde technische olie als bedoeld in 
art. 1 der gemelde beschikking, zulks in een 
hoeveelheid van 2500 kg en anders dan ender 
afgifte van een of meer toewijzingen, als ge
noemd in art. 3 lid 1 van die beschikking; 

in art. 1 van die voornoemde beschikking 
1940 I van 13 Juli 1940 staat ender meer: 

Art. 1. Voor de toepassing van deze be
schikking wordt verstaan ender technische 
olien: spijsolien en vetzuren in den zin van 
art. 1 ender 8, resp. 9 van het Crisiszuivel
besluit 1939 I , voor zoover deze mogen war
den afgeleverd zonder betaling van een hef
fing, als bedoeld in § 10 van dat besluit, of 
ingevoerd zonder betaling van een prijsver
schil; 
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hetgeen onder technische olien moet wor
den verstaan is dus voor de toepassing van 
de Technische vetten- en oliedristributiere
geling 1940 I. vastgesteld in art. 1 onder 8, 
resp. 9 van het Crisiszuivelbesluit 1939 I; 

een Crisiszuivelbesluit 1939 I bestaat ech
ter niet, zoodat het voorschrift van art. 3 
van de technische vetten- en oliedistributie
beschikking 1940 I evenmin eenige betee
kenis had en niet overtreden kon worden; 

eerst bij besluit van den Heer Secr.-Gen. 
van het Departement van Landbouw en Vis
scherij van 12 Mei 1941 No. 924, Ned. Ster. 
van 12 Mei 1941 No. 91, is toch meerge
noemde Technische vetten- en oliebeschik
king 1940 I onder meer gewijzigd als volgt: 

A. in art. 1 wordt in plaats van ,,Crisis
Zuivelbesluit 1939 I" gelezen :,,Crisis-Zuivel
besluit 1935 I"; 

het aan req. in cassatie te laste gelegde 
koopen van 2500 kg. lijnolie, is echter ge
schied in Augustus 1940, zoodat het hem te 
laste gelegde feit toen niet in strijd was met 
het krachtens de Distributiewet 1939 vast
gestelde voorschrift van art. 3 lid 1 der Tech
nische Vetten- en Oliedistributiebeschikking 
1940 I, zoodat req. te dier zake niet veroor
deeld had mogen worden krachtens art. 18. 
lid 2 der Distributiewet 1939; 

dat de Econ. Rechter nog wel heeft over
wogen, dat de verwijzing in art. 1 der Tech
nische Vetten- en Oliedistributiebeschikking 
1940 I naar het Crisis-Zuivelbesluit 1939 I, 
een niet bestaand besluit en hetwelk blijkens 
latere wijziging moest zijn ~risis-Zuivelbe
sluit 1935 I, niet behoort te leiden tot de 
beslissing, dat de lijnolie niet onder deze be
paling viel, doch ten onrechte, daar in art. 1 

van genoemde beschikking 1940 I gezegd 
wordt, wat voor de toepassing van deze be
schikking onder technische olien moest wor
den verstaan, zoodat de vraag of in casu door 
req. technische olie was gekocht in Augustus 
1940 met in achtneming van art. 3 van die 
beschikking, alleen aan art. 1 kon worden ge
toetst; 

II. S. van art. 338 Sv. jis de artt. 18 lid 2 
en 6 van de Distributiewet 1939 en de artt. 
1 en 3, lid 1 van de Technische vetten- en 
oliedistributiebeschikking 1940 I, daar bij 
vonnis van 3 Dec. 1941 bewezen is verklaard, 
dat req. in Augustus 1940 hoogst onbedacht
zaam en onvoorzichtig, in strijd met het bij 
dagvaarding vermelde voorschrift van art. 3 
lid 1 der Technische vetten- en oliedistribu
tiebeschikking ,940 I, lijnolie zou hebben ge
kocht, zijnde technische olie als bedoeld in · 
art. 1 van gemelde beschikking en we! door 
de in het proces-verbaal van behandeling 
van deze zaak ter terechtzitting van 10 Sept. 
1941 opgenomen verklaringen van req. en de 
verklaring van den getuige, voor zoover ge
relateerd sub A en door den inhoud van de 
sub 1 en 2 in het proces-verbaal der terecht
zitting van 3 Dec. 1941 vermelde schrifte
!ijke stukken, zijnde respectievelijk een 
ambtseedig proces-verbaal d.d. 9 October 
1941 van monstememing, opgemaakt door 
den Controleur Landbouw Crisiswet 1933, 
M. van den Bogaard en een rapport d.d. 29 

Oct. 1941 van D r. J. C. de Jong, hoofdapo
theker van het Binnengasthuis te Amster
dam; 

dat toch, zooals bij het eerste middel reeds 
is betoogd, volgens de Technische vetten- en 
oliedistributiebeschikking 1940 I van 13 Juli 
1940, het koopen van technische vetten en/of 
olien met ingang van 15 Juli 1940 slechts was 
toegestaan onder het nakomen van de daarbij 
genoemde bepalingen, terwijl volgens art. 1 

van die beschikking onder meer was bepaald, 
dat voor de toepassing van die beschikking 
onder technische olien moesten worden ver-

staan: spijsolien en vetzuren in den zin van 
art. 1 onder 8 en 9 van het Crisiszuivelbesluit 
1939 I enz., welk besluit echter niet bestond; 

dat ten opzichte van req. dus niet kan wor
den gezegd, dat, toen hij in Augustus 1940 
bedoelde lijnolie kocht, hij hoogst onbedacht
zaam en onvoorzichtig in strijd met het 
krachtens de distributiewet 1939 vastgestelde 
voorschrift van art. 3 lid 1 der Technische 
vetten- en oliedistributiebeschikking 1940 I 
lijnolie zou hebben gekocht, zijnde technische 
olie, als bedoeld in art. 1 der gemelde be
schikking, da_,i.r uit die 'beschikking, zooals 
deze is gepubliceerd in de Ned. Stet. 1940 
No. 135, niet -was te lezen, wat voor de toe
passing van die beschikking van 1940 I onder 
technische olien moest worden verstaan; 

dat req. dan ook ter terechtzitting van 10 
Sept. 1941 heeft verklaard, dat hij werkelijk 
niet wist dat lijnolie in Augustus 1940 ge
distribueerd was, terwijl de verklaring van 
den door den Econ. Rechter bedoelden ge
tuige in het genoemde proces-verbaal van 10 
Sept. 1941 niet voorkomt, terwijl uit de hier
boven sub 1 en 2 genoemde schriftelijke stuk
ken alleen valt te concludeeren, dat de door 
req. in Augustus 1940 gekochte lijnolie vol
doet aan de omschrijving van art. r onder 8 
van het Crisiszuivelbesluit 1935 I, hetgeen 
echter voor de onderhavige zaak van geen 
belang is, daar eerst bij besluit van den Heer 
Secr.-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij van 12 Mei 1941 No. 
924, Ned. Stet. van 12 Mei 1941 No. 91, 
meergenoemde Technische vetten- en olie
distributiebeschikking 1940 I is gewijzigd, 
als reeds bij het eerste middel is aangegeven; 

dat de Econ. Rechter nog wel heeft over
wogen, dat de verwijzing in art. 1 der Tech
nische Vetten- en Oliedistributiebeschikking 
1940 I naar het niet b.estaand Crisis-Zuivel
besluit ,939 I, niet behoort te leiden tot de 
beslissing, dat bij verdachte geen opzet of 
schuld kon bestaan, nu in de ter terechtzit
ting aanwezige circulaires lijnolie uitdrukke
lijk genoemd is, als onder de distributiebepa
ling vallend, doch ten onrechte, omdat ver
dachte niet geabonneerd was en ook niet ge
abonneerd behoefde te zijn op het tijdschrift 
,,Olien, Vetten en Oliezaden", terwijl de offi_ 
cieele publicatie van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart betref
fende ,,Distributie van terpentijn en lijnolie 
voor de schildersbedrijven" eerst begin Sep
tember 1940 is verschenen, terwijl req. van 
andere of meerdere circulaires betreffende 
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1ijnolie in Augustus 1940 evenmin kennis 
heeft gedragen". 

Beide middelen berusten op denzelfden 
.grondslag, n.1. dat bet in art. 1 der Tecbniscbe 
vetten- en oliedistributiebescbikking 1940 I 
genoemde Crisis-Zuivelbesluit 1939 I niet 
bestond en bestaat, betgeen volgens bet eer
ste middel tengevolge beeft, dat bet in Aug. 
1940 gepleegde feit toen niet in strijd was 
met een kracbtens de Distributiewet 1939 
vastgesteld voorscbrift, en naar bet tweede 
middel zegt tevens medebrengt, dat req. niet 
boogst onbedacbtzaam en onvoorzicbtig in 
strijd met bet voorscbrift kan gebandeld beb
ben. 

Ik acbt de middelen juist. Er is nu eenmaal 
-in de Tecbniscbe vetten- en oliedistributie
bescbikking 1940 I een fout gemaakt door de 
vermelding van een Crisis-Zuivelbesluit 1939 
I, dat niet bestaat, en deze fout is later bij 
Besluit van den Secr.-Gen. van bet Departe
:ment van Landbouw en Visscberij d.d. 12 Mei 
1941, no. 924 (Ned. Stet. 12 Mei 1941, no. 91) 
we! bersteld, docb dit neemt m. i . niet weg, 
oat t en tijde der telastegelegde bandeling bet 
feit niet strafbaar was. Ongetwijfeld was bet 
de bedoeling dergelijke gedragingen we! straf
baar te stellen, zooals blijkt uit de door den 
Econ. Recbter in zijn aanteekening bedoelde 
circulaires, n.l. no. 14160/Distr./II; 14170/ 
Distr./II; 14180/Distr./II, welke ter terecbt
.zitting aanwezig waren, docb welke bij niet 
onder de bewijsmiddelen beeft opgenomen, 
docb bet wil mij voorkomen, dat deze circu-
1aires niet als uitlegging kunnen dienen van 
meergenoemde Bescbikking op een derge!ijke 
wijze, dat zij de in die bescbikking voorko
mende fout uit den weg kunnen ruimen. 

Bij deze opvatting kom ik dus tot de slot
som, dat bet telastegelegde niet bewezen is, 
en req. niet van recbtsvervolging zal moeten 
worden ontslagen, docb uiteindelijk vrijge
sproken, immers bij kan niet boogst onacbt
:zaam en onvoorzicbtig een bandeling ge
pleegd bebben, i. c. lijnolie gekocbt bebben, 
wanneer dit niet verboden was. 

Ambtsbalve merk ik op, op dezelfde gron
den tot gelijke beslissing te komen t. a. v . den 
tweeden requirant. 

Mijn conclusie strekt tot vemietiging van 
het vonnis en verwijzing der zaak naar bet 
Gerecbtsbof te Amsterdam, ten einde met in
acbtneming van 's Hoogen Raads arrest ver
der te worden berecbt en afgedaan. 

De Hooge Raad, enz.; 
Geboord bet verslag van den Raadsbeer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

eersten req. voorgesteld en toegelicbt bij 
schriftuur, en luidende : (zie conclusie); 

0 . dat . bij bet bestreden vonnis ten laste 
van elk der requiranten eensluidend is be
wezen verklaard, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld : dat hij enz. (zie con
clusie); 

0. omtrent de middelen en ambtsbalve: 
dat art. 3 lid 1 van bovengenoemde be

scbikking, zooals deze oorspronkelijk en ook 
nog in Augustus 1940 luidde, bepaalde dat 

met ingang van 15 Juli 1940 bet koopen van 
tecbniscbe olien uitsluitend was toegestaan 
onder afgifte van een toewijzing als daarbij 
omscbreven, terwijl art. 1 destij ds onder meer 
inbield, dat voor de toepassing van genoemde 
bescbikking onder tecbniscbe olien wordt 
verstaan: ,,spijsolien en vetzuren in den zin 
van art. 1 onder 8 °, resp. 9 ° van bet Crisis
Z uivelbesluit 1939 I, voorzoover deze mogen 
worden afgeleverd zonder betaling van een 
beffing als bedoeld in paragraaf 10 van dat 
besluit, of ingevoerd zonder betaling van een 
prijsverscbil"; 

dat bij de toelicbting tot de middelen te
recbt is aangevoerd dat een Crisis-Zuivelbe
sluit 1939 I niet bestond, en dat eerst bij be
scbikking van den Secr.-Gen. van bet Dep. 
van Landbouw en Visscberij van 12 Mei 1941 
no. 8924 (Stet. 1941 no. 91) voormeld art. 1 
aldus is gewijzigd, dat daarin in plaats van 
,,Crisis-Zuivelbesluit 1939 I" wordt gelezen 
,,Crisis-Zuivelbesluit 1935 I "; 

dat de aanteekening van bet mondeling 
vonnis dienaangaande inboudt: ,,De verwij
zing in art. 1 der Tecbniscbe Vetten- en Olie
distributiebescbikking 1940 I naar bet Crisis
Zuivelbesluit 1939 I, een niet bestaand be
sluit, en betwelk blijkens latere wijziging 
moest zijn Crisis-Zuivelbesluit 1935 I , be
boort niet te leiden tot de beslissing, dat lijn
olie niet onder deze bepaling vie! en dat bij 
verdacbten geen opzet of scbuld kon bestaan, 
nu in de ter terecbtzitting aanwezige circu
laires lijnolie uitdrukkelijk genoemd is als 
onder de distributiebepalingen vallend"; 

dat daarbij kennelijk wordt gedoeld op de 
,,3 circulaires resp. nos. 14160/Distr./lI, 14170 
/Distr./II en 14180/Distr./Il", in bet proces
verbaal der terecbtzitting van 3 Dec. 1941 
vermeld onder de stukken, van welke door 
den Recbter de korte inboud is medegedeeld, 
welke circulaires evenwel in geen enkel op
zicbt nader worden omscbreven en waarvan 
ook niet blijkt dat die aan req. ten tijde bij 
de telastelegging vermeld bekend zouden zijn 
geweest ; 

dat de Recbter, door aan de enkele om
standigbeid, dat die niet nader aangeduide 
circulaires lijnolie noemen ,,als onder de dis
tributiebepalingen vallend", invloed toe te 
kennen bij de beantwoording van de vraag of 
requiranten bebben gebandeld boogst onbe
dacbtzaam en onvoorzicbtig in strijd met bet 
voorscbrift van art. 3 lid 1 der genoemde dis
tributiebescbikking, zulks boewel als boven 
overwogen voor de bepaling welke olie onder 
die bescbikking vie! werd verwezen naar een 
niet bestaand besluit, zijn vonnis niet be
boorlijk met redenen beeft omkleed, en der
balve dat vonnis niet in stand kan blijven; 

Vernietigt bet bestreden vonnis ; 
En recbtdoende volgens art. 106 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak, voorzooveel nog aan 

's Hofs oordeel onderworpen, ter berecbting 
en afdoening naar bet Gerecbtsbof te Am
sterdam. 

(N. J.) 
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30 Maar:t z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Hamsterbeschikking van 10 Mei 
1940, art. r.) 

Ter toelichting van het middel is be
toogd, dat chocolade in den vorm van 
reepen, tabletten en pastilles en bonbons 
genotmiddelen en geen levensmiddelen 
zijn, doch genoemde eetwaren, hoofd
zakelijk bestaande uit cacao en suiker 
bezitten een zekere voedingswaarde en 
moeten derhalve ook als levensmiddelen 
in den zin der Hamsterbeschikking van 
10 Mei 1940 warden beschouwd. 

Op het beroep van T. K ., los werkman, 
wonende te Amsterdam, req. van cassatie te
gen een arrest van het Gerechtshof te Am
sterdam van 24 Dec. 1941, waarbij in hooger 
beroep met vernietiging van een vonnis van 
den Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Amsterdam d.d . 18 Aug. 1941, req. ter zake 
van ,,het aan zijn schuld te wijten zijn, dat 
het verbod van art. 9 lid 1 der Prijsopdrij
vings- en Hamsterwet 1939 wordt overtre
den", met aanhaling van de artt. 1, 9 lid 1, 

12 lid 2 en 3, 15 der Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet 1939, art. 91 Sr., is veroordeeld 
tot eene gevangenisstraf van een maand met 
verbeurdverklaring van de bij dagvaarding 
vermelde in bezit genomen goederen. (Ge
pleit door Mr. L. J; Frankenhuis). 

De Hoage Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant toegelicht bij pleidooi, lui
dende: 

,,S. van art. 1, 9 lid 1 der Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939, 12 lid 2 en 15 dier wet, 
art. 91 Sr. benevens de z.g. Hamsterbeschik
king van den Minister van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart de data 10 Mei 1940, 
door aan te nemen dat de goederen in de 
dagvaarding vermeld zouden zijn levensmid
delen in den zin dier beschikking"; 

0 . dat bij het bestreden arrest ten laste 
van req. is bewezenverklaard, met qualifi
catie en strafoplegging als vermeld, dat hij 
in de kalenderweek van 25 Februari tot 3 
Maart 1941, te Amsterdam hoogst onbedacht
zaam en onvoorzichtig in strijd met het ver
bod van art. 9 lid 1 der Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet 1939 zich heeft aangeschaft 55 
chocolade-tabletten, 236 reepen chocolade, 
24 doozen chocolade-pastilles en 6 doozen 
bonbons zijnde levensmiddelen in een groo
tere hoeveelheid dan die welke hij, of de 
groep van personen voor welke hij gewend 
was zich die goederen te verschaffen, daar
van gedurende een week placht te gebruiken, 
terwijl levensmiddelen bij Beschikking van 
den Minister van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart d .d . 10 Mei 1940 waren aange
wezen als goederen t. a. waarvan zulks is 
verboden en terwijl hij, verdachte, niet ge
woon was in die soort (en) van goederen 
handel te drijven; 

0 . ten aanzien van het voorgestelde mid
del, dat ter toelichting daarvan is betoogd, 
dat chocolade in den vorm van reepen, ta-

bletten en pastilles en bonbons genotmidde
len en geen levensmiddelen zijn, doch dat 
genoemde eetwaren, hoofdzakelijk bestaande 
uit cacao en suiker een zekere voedingswaar
de bezitten en derhalve ook als levensmid
delen in den zin der bij het middel bedoelde 
beschikking moeten warden beschouwd; 

dat derhalve het middel niet opgaat; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Wijnveldt, die t. a. v. het 
middel opmerkte: 

,,Het eenige punt hetwelk dit middel aan 
de orde stelt, is de vraag wat onder ,,levens
middelen" te verstaan is, zooals die vermeld 
warden in de Beschikking van den Minister 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 
10 Mei 1940 (Ned. Stet. 1940, no. 92). 

De Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 
spreekt slechts over ,,goederen" en omschrijft 
deze als ,,roerende goederen". Art. 9 lid 1 der 
Wet geeft daarmede den Minister de ruime 
bevoegdheid maatregelen te treffen t . a. v. 
alle mogelijke roerende goederen. In gemelde 
Beschikking deed de Minister dit o. a. door 
alle levensmiddelen en alle andere artikelen 
voor dagelijksch huishoudelijk gebruik on<ler 
het wettelijk begrip ,,goederen" te brengen. 

Het was m. i. dus niet noodzakelijk de ver
schillende vormen van chocolade, welke in 
de bewezenverklaring zijn opgesomd in het 
keurslijf van het begrip levensmiddelen te 
dringen, daar bedoelde goederen ongetwij
feld alle voor dagelijksch huishoudelijk ge
bruik konden dienen, doch nu de steller der 
telastelegging dit eenmaal gedaan heeft en 
zulks in de bewezenverklaring is overgeno
men, kon dit middel warden voorgedragen en 
bij pleidooi warden betoogd dat hier niet 
sprake is van !evens-, maar van genotmid
delen. Ik ben het echter met het middel niet 
eens. 

Al komt bij het woord ,,levensmiddelen" 
niet in de eerste plaats chocolade in allerlei 
vormen voor oogen, en denkt men daarbij 
gewoonlijk aan de gewone goederen welke 
voor voedsel plegen te dienen, als brood, 
kaas , vleesch, e.d., zoo neemt dit niet weg, 
dat de verschillende vormen waarin choco
lade pleegt verhandeld te warden een groote 
voedingswaarde hebben en in ruimen zin ze
ker onder levensmiddelen mogen warden ge
rangschikt. De omstandigheid, dat de meeste 
menschen zich in de laatste plaats met de 
vrij kostba re chocolade voeden, en het slechts 
als genotmiddel gebruiken, verhindert m. i. 
niet deze stof onder het begrip levensmid
delen te brengen. M en ziet dan ook regel
matig in tijden, wanneer de voedselvoorzie
ning op de gewone wijze moeilijk is, dat cho
colade, cake e.d. goederen als een - zij het 
kostbare - aanvulling of vervanging voor 
de dagelijksche voedingsstoffen gezocht en 
gebruikt warden. 

Het woord levensmiddelen moet m. i. dus 
in meergenoemde Beschikking ruim warden 
opgevat. 

Mijn conclusie strekt tot verwerping van 
het beroep"] . (N. J.) 
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2 April z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. art. 1401, Waterstaatswet 
1900 art. 12.) 

Indien een besluit als in art. 12 be
doeld van kracht is geworden, zal de 
Overheid naar eigen inzicht over de uit
gegraven specie ten behoeve van het 
door haar behartigde Waterstaatsbelang 
moeten kunnen beschikken, zoodat de 
doelmatigheid van haar handelen in zoo
danig geval niet aan het oordeel van den 
burger!. rechter is onderworpen. De 
Overheid overschrijdt echter de haar 
verleende macht, indien zij over den 
grond beschikt ten behoeve van doel
einden, die den aanleg van het Water
staatswerk niet raken. Het Hof heeft ten 
deze vastgesteld, dat de door de Regge 
verrichte handelingen uitsluitend doel
einden hebben gediend, die het hem toe
vertrouwde Waterstaatsbelang niet be
troffen. 

Anders Adv.-Gen. Holsteyn met be
toog, dat het Waterschap met de specie 
mocht handelen naar zijn goedvinden. 

Het Waterschap de Regge, gevestigd te 
Almelo, eischer tot cassatie van een op x8 
Juni 1941 door het Gerechtshof te Arnhem 
tusschen partijen gewezen arrest, adv. Mr. 
A. F. Visser van IJ zendoorn, 

tegen: 
de N. V. Maatschappij tot Exploitatie der 
Onroerende Goederen van wijlen den Heer 
H. Meyling Gzn., gevestigd te Borne, ver
weerster in cassatie, adv. Mr. J. van Kuyk, 
gepleit door Mr. J. Kist. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt, dat 

de verweerster - verder te noemen de Ven
nootschap - bij inleidende dagvaarding heeft 
gesteld: 

,,dat zij eigenares is van een aantal nader 
omschreven gronden en dat de Regge heeft 
besloten tot den aanleg van een verbindings
beek, bij welken aanleg deze gronden zijn be
trokken; 

dat het bestuur van de Regge, bij besluit 
van 19 Fehr. 1936, goedgekeurd bij besluit 
van Ged. Staten der Provincie Overijssel, 
heeft besloten ten aanzien van de eigendom
men der Vennootschap art. 12 van de Water
staatswet 1900 toe te passen, omdat de be
langen der Vennootschap redelijkerwijs ont
eigening niet zouden vorderen; 

dat de Regge zich niet heeft ontzien orn 
zich den grond, die uit de eigendommen der 
Vennootschap werd uitgegraven en derhalve 
haar eigendom was en bleef, onrechtmatig 
toe te eigenen, immers daarover te beschik
ken, door dezen grond van haar gronden naar 
elders te vervoeren; 

dat deze handelwijze van de Regge, ook 
afgezien van den eigendom der uitgegraven 
specie, jegens de Vennootschap is onrecht
matig, immers daardoor een verdere inbreuk 
op haar eigendomsrechten ten aanzien van 
de voormelde perceelen werd gemaakt, die 

krachtens de bepalingen der Waterstaatswet 
1900 geoorloofd is; 

dat de Vennootschap hierdoor schade heeft 
geleden;" 

dat de Vennootschap heeft gevorderd, dat 
de voorschreven handelingen van de Regge 
onrechtmatig worden verklaard, die hande
lingen aan de Regge voortaan worden verbo
den en het tot schadevergoeding worde ver
oordeeld, zulks met nevenvorderingen; 

dat de Rechtbank te Almelo bij vonnis van 
15 Maart 1939 deze vorderingen aan de Ven
nootschap heeft toegewezen na ondermeer te 
hebben beslist, dat van een dienen der wegge
voerde specie voor den aanleg van den water
gang niet is gebleken; 

dat het Gerechtshof te Arnhem bij het be
streden, op het beroep van de Regge gewe
zen, arrest het vonnis der Rechtbank heeft 
bekrachtigd; 

dat het Hof ten aanzien van de eerste grief 
van de Regge, waarbij is betoogd ,,dat, wan
neer een publiekrechtelijk lichaam eigen
domsinbreuk mag maken ter uitvoering van 
een plan, die inbreuken rechtmatig zijn, zoo
Jang zij blijven binnen de grenzen van het 
plan en dat de vraag of ze doelmatig zijn aan 
de rechtmatigheid niet afdoet, terwijl boven
dien de doelmatigheid niet ter beoordeeling 
van den burgerlijken rechter staat, heeft 
overwogen: 

,,dat een beroep van de overheid dat de 
beoordeeling van een door haar, ter uitvoe
ring van een op haar rustende taak, gepleegde 
handeling betreft de doelmatigheid, en der
halve valt buiten de beoordeelingsbevoegd
heid van den Burgerlijken Rechter, alleen 
dan zal kunnen opgaan, wanneer die hande
ling is gelegen binnen de grenzen van de aan 
die overheid toekomende bevoegdheid, bin
nen welke grenzen zij vrij meet zijn naar 
eigen inzicht te handelen; 

dat die bevoegdheid van de Regge ten deze 
wordt begrensd door art. 12 van de Water
staatswet, welk artikel hem de bevoegdheid 
geeft veranderingen aan te brengen in den 
staat van onroerende goederen, zoomede door 
het ten deze ingevolge genoemd artikel op
gemaakte en door Ged. Staten goedgekeurde 
plan, hetwelk strekt tot de aanleg van een 
watergang of waterloozing ter verbinding van 
de Slangenbeek, de Deurningerbeek en de 
Cammelkerbeek; 

dat derhalve de bevoegdheid van de Regge 
ten deze aldus werd begrensd, dat hij bevoegd 
was tot het verrichten van alle handelingen 
welke noodig waxen tot bereiking van het in 
het plan vermelde doe!, ender welke hande
lingen alleen zijn te verstaan dezulke welke 
uit het oogpunt van het betrekkelijke Wa. 
terstaatsbelang als noodig waren te beschou
wen, en niet handelingen, als ten dezen door 
de Regge verricht, welke, zooals de Regge 
zelf stelt uitsluitend berustten op landbouw
technische en aesthetische motieven en welke 
dus geheel buiten de bemoeiingsfeer van de 
Regge vielen;" 

dat het Hof met betrekking tot de tweede 
grief van de Regge, luidende ,,ten onrechte 
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heeft de Rechtbank overwogen dat de Ven
nootschap eigenares bleef van de specie, na
dat deze door losgraving was gescheiden van 
haar bodem en in de voertuigen van de Regge 
was gedaan;,, heeft overwogen, 

,,dat het geenszins vanzelfsprekend is dat 
de overheid door het verkrijgen van de in art. 
I2 genciemde bevoegdheid zonder dat onteige
ning plaats vindt, zonder meer tevens eige
naar zou worden van den uitgegraven grond, 
waar toch deze conclusie alleen dan gewet
tigd zou zijn, wanneer het artikel zulks be
paalde, waarvan echter geen sprake is; 

dat art. II den oevereigenaar de verplich
ting oplegt specie te ontvangen op zijn grond, 
doch niet is in te zien hoe uit dit artikel zou 
zijn af te leiden dat een eigendomsovergang 
zou plaats hebben als door de Regge wordt 
beweerd, zoodat van onvereenigbaarheid van 
dit artikel met het standpunt van de Recht
bank geen sprake is; 

dat wat betreft het beroep van de Regge 
op art. 66I B. w:, dit ten dezen reeds hierom 
geen toepassing kan vinden, omdat niet ge
zegd kan worden dat het uitgraven van grond 
uit eens anders terrein zou zijn het maken 
van een voorwerp van een nieuwe soort als in 
dat artikel bedoeld;" 

0. dat tegen 's Hofs uitspraak wordt opge
komen met het navolgende middel van cas
satie: 

,,S., althans v. t. van de artt. 48 Rv., 158 
Grondwet, II en 12 Waterstaatswet 1900, 
555, 556, 558, 559, 560, 562, 563, 565, 585, 
586, 587, 589, 590, 591, 592, 594, 596, 598, 
602, 606, 6n, 625, 626, 630, 631, 632, 633, 
634, 635, 637, 639, 640, 643, 661, 662 , 663, 
664, 667, 671, 1401, 1402, 1403, 2014 B. W., 

doordat het Hof, 
a. t en onrechte heeft aangenomen, dat de 

Erven Meyling nog eigenaren waren van de 
specie, nadat deze door losgraving door of 
vanwege de Regge was gescheiden van den 
bodem van de Erven Meyling, en in de voer
tuigen van de Regge was gedaan, te meer 
daar vaststaat, dat deze handelingen ge
schiedden ter uitoefening van de bijzondere 
bevoegdheden in deze aan de Regge toeko
mende; 

b. ten onrechte niet heeft aanvaard het 
standpunt van de Regge dat - wat er ook zij 
van de eigendomspositie - de onderhavige 
wettelijke regeling medebrengt dat de Regge 
met de door of vanwege hem uitgegraven 
specie mocht handelen naar zijn goeddunken; 

c. indien moet worden aangenomcn, dat 
deze bcvoegdhcid beperkt is - in elk geval 
ten onrechte heeft beslist, dat de Regge zijn 
bevoegdheid in casu heeft overschreden, en 
dat de door de Rechtbank gegeven beslissing 
geenszins betreft de doelmatigheid van de 
door appellant - de Regge - gepleegde han
deling, 

immers hierbij over het hoofd is gezien, 
dat, wat noodig is ter bereiking van het in 
het plan vermelde doe!, mede afhankelijk is 
- althans kan zijn - van landbouwtechni
sche en aesthetische eischen, immers bij de 
behartiging van een waterstaatsbelang mede 

op de eischen van den landbouw en de aesthe
tiek zal moeten worden gelet, waardoor het 
Hof den kring waarbinnen de R egge vrij was 
naar eigen inzicht te handelen te eng heeft 
getrokken"; 

0. met betrekking tot het middel. 
dat de Hooge Raad onderdeel b het eerst 

zal behandelen; 
dat de vraag, welke rechten den aanlegger 

van het ingevolge art. 12 Waterstaatswet 
1900 ondemomen Waterstaatswerk - hiema 
kortheidshalve de Overheid te noemen - op 
den uitgegraven grond toekomen, door den 
wetgever niet bepaaldelijk is beantwoorci: 

dat in art. 11 dier wet we! de mogelijkheid 
is voorzien, dat de eigenaar, uit wiens gron 
den de specie is uitgegraven, de beschikking 
over die specie niet verlangt, en deze zoowel 
den grondeigenaar als de overheid tot over
last is, maar in de wet een speciale regeling 
o~tbreekt voor het geval zoowel de grond
e,genaar als de overheid de uitgegraven spe
cie als nuttig begeeren; 

dat dan de aard en strekking der aan de 
overheid bij art. 12 in het algemeen belang 
verleende rechten het antwoord moeten ge
ven op de vraag, hoeverre in dat geval de 
macht der overheid over de uitgegraven spe
cie reikt; 

dat, indien een besluit als in art. 12 be
doeld van kracht is geworden, de overheid 
teneinde haar daaruit voortvloeiende taak 
naar behooren te vervullen, over de uitge
graven specie naar eigen inzicht ten behoeve 
van het door haar behartigde Waterstaats
belang moet kunnen beschikken, zoodat de 
doelmatigheid van haar handelen in zoodanig 
geval niet aan het oordeel van den burger
lijken rechter is onderworpen; 

dat echter de Overheid de haar verleende 
macht zal overschrijden, indien zij over den 
grond beschikt ten behoeve van doeleinden 
dien den aanleg van het Waterstaatswerk niet 
raken; 

dat mitsdien de stelling vervat in onder
deel b, dat de overheid met de uitgegraven 
specie, zonder eenige beperking, naar eigen 
goeddunken zal mogen handelen, te ver gaat 
en deze grief derhalve niet kan slagen ; ' 

dat onderdeel a zelfstandige beteekenis 
mist, daar toch indien de overheid overeen
komstig de haar verleende macht over den 
uitgegraven grond heeft beschikt, voor een 
aan den grondeigenaar verblijvend eigen
domsrecht op de specie geen plaats kan zijn; 

dat mitsdien slechts ter beoordeeling be
hoefde te komen of de Regge over de uit de 
gronden der Vennootschap uitgegraven spe
cie heeft beschikt voor een ander doe! dan 
den aanleg van de reeds genoemde verbin
dingsbeek; 

dat hieromtrent wordt gehandeld in het 
onderdeel c,doch deze grief feitelijken grond
slag mist, omdat het Hof heeft vastgesteld 
dat de ten deze door de Regge verrichte han
delingen uitsluitend doeleinden hebben ge
diend, welke het hem toevertrouwde Water
staatsbelang niet betroffen; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 350. Red.). 

K. 2663 
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Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Post a/ia: 
Het middel is, wat het onderdeel sub b be

treft, gebaseerd op de stelling, dat de onder
havige wettelijke regeling medebrengt dat 
eischer in cassatie (het Waterschap ,,de 
Regge") met de door of vanwege hem uit
gegraven specie mocht handelen naar zijn 
goeddunken. Deze stelling acht ik juist, ter
wijl ik mij vereenig met de ervoor, bij de 
mondelinge toelichting, aangevoerde argu
menten. De bedoelde wettelijke regeling is 
vervat in de ,,Waterstaatswet 1900", bepaal
delijk in art. 12 in verband met de artt. II en 
12b dezer wet. De op artikel 12 steunende 
bevoegdheid van het bestuur van het Water
schap ,,de Regge" om, krachtens een besluit 
tot aanleg van een watergang als waterloo
zing, verandering te brengen in den staat van 
onroerende goederen (in casu: van, aan de 
verweerster in eigendom toebehoorend on
roerend goed), omvat reeds uiteraard de be
voegdh eid van het Waterschap om uitkomen
de specie, met name door of vanwege het 
Waterschap voor <lien aanleg uitgegraven 
grond of specie, te bergen en hiertoe over die 
specie vrijelijk te beschikken, immers, zoo
als vanwege eischer terecht is betoogd, zal 
het vaak practisch niet mogelijk zijn zooda
nige specie ter beschikking te stellen van den 
eigenaar of gebruiker van het terrein of on
roerend goed waaruit die specie komt, ~-n 
moeten particuliere rechten en belangen w•J
kcn voor het algemeen belang, hetgeen te ge
reeder te aanvaarden is bij de, door het eer
ste lid van genoemd art. 12 in de zinsnede 

met inachtneming van de volgende bepa
i\ngen en ender gehoudenheid veroorzaakte 
schade te vergoeden" gegeven waarborgen 
(art. 12 lid 2, e.v.) en a'.'nspraak o~ sch~de
vergoeding (art. 12b). E,schers stellmg vmdt 
trouwens steun in de andere artikelen (artt. 
9, 10, II en 12a) van § 6 der genoem?e "."et, 
daar ook blijkens deze artikelen particu!tere 
rechten en belangen moeten wijken voor het 
algemeen belang en daar in het bijzon?er uit 
art. 11, n.l. uit het tweede en derde hd van 
<lit wetsartikel, voortvloeit, dat de eigenaar 
van het terrein of onroerend geed waaruit de 
specie komt, geen recht op de uitkomende 
specie zelve kan doen gelden; het laatste 
wordt zeker duidelijk door de parlementaire 

geschiedenis der voorbedoelde b epalingen van 
art. II, welke geschiedenis blijkens de me
morie van toelichting der wijzigingswet van 
11 M ei 1923 S. 197 (algemeene beschouwin
gen § 2, ender ,,specieberging", en ?e toe
lichting hiervan, bij art. III) bevesttgt, dat 
d e Overheid, die het werk uitvoert, uitko
mende specie niet ter beschikking behoeft te 
stellen van den eigenaar of gebruiker van het 
terrein of onroerend goed waaruit die specie 
komt maar over uitkomende specie vrije be
schikking heeft ter berging dezer specie. 
Mede bl ijkt uit de parlementaire geschiede
nis der genoemde wijzigingswet (algem. be
schouwingen § 2 en toelichting tot art. III) : 
vooreerst, dat de wetgever in voomoemd art. 
.12 in bet algemeen belang aan Rijk, provin-

L. 1 94 2 

cie, gemeente, waterschap, veenschap en 
veenpolder ten aanzien van waterstaats- als
ook landbouwbelangen heeft willen toeken
nen een bevoegdheid, die in hooge mate par
ticuliere rechten en belangen kan aantasten, 
immers een bevoegdheid van zoodanigen aard 
dat, al is de bedoeling niet den eigendom (van 
onroerend goed) te ontnemen <loch dien 
slechts te beperken, de beperking veelal zoo 
weinig van het genot van den eigendom zal 
doen overblijven dat een wettelijke voorzie
ning noodig werd geoordeeld om te voorko
men dat de beperking niet toelaatbaar zou 
warden geacht; en voorts, dat de wetgever in 
meergenoemd art. 12 ervan is uitgegaan, dat, 
bij werken, als in <lit wetsartikel bedoeld, 
geen onteigening zal plaats hebben maar met 
vergoeding van veroorzaakte schade kan war
den volstaan. 

Derhalve ben ik van oordeel dat het onder
deel sub b van het middel gegrond is. Dit 
oordeel brengt reeds mede, dat naar mijne 
meening de door Hof en Rechtbank gewraak
te handelingen van het Waterschap, bestaan
de in het wegvoeren der uit den eigendom 
van verweerster gegraven specie naar andere, 
niet aan verweerster toebehoorende, percee
len, niet als onrechtmatig zijn aan te merken 
en de door verweerster als eischeres ingestel
de vordering in haar geheel had moeten war
den afgewezen. 

Bovendien merk ik nog op, dat voormelde 
gegrondbevinding van het onderdeel sub b 
van het middel ook nog medebrengt dat naar 
mijn oordeel het onderdeel sub a tevens ge
grond is en het onderdeel sub c buiten be
schouwing kan blijven. 

Ik concludeer tot vemietiging van 's Hofs 
arrest en voorts tot vernietiging van het von
nis der Rechtbank en afwijzing van de door 
verweerster als eischeres ingestelde vordering, 
met veroordeeling van verweerster in de kos
ten van het geding in eersten aanleg, in hoo
ger beroep en in cassatie. 

(N. J.) 

2 April 1942. UITSPRAAK van den Cen
tralen R aad van B eroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58.) 

Geen onevenredigheid. In tegenstel
ling tot den eersten rechter acht de C. R. 
v. B. de straf van 2 uren strafdienst op 
2 dagen voor een agent van politie niet 
onevenredig aan <liens gebruik van een 
minder gepaste uitdrukking tijdens 
straatdienst. Elke agent van politie be
hoort zich, vooral bij de uitoefening van 
den straatdienst, correct en waardig te 
gedragen. Het door den H oofdcommis
saris van Polit ie aangevoerde motief 
voor deze straf (toeneming der crimina
liteit en gevaar voor demoralisatie onder 
de huidige tijdsomstandigheden) wordt 
uitdrukkelijk verworpen. 

Uitspraak in zake : 
De Hoofdcommissaris van Politie te Am

sterdam, eischer in hooger beroep, niet ver
schenen, 

9 
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tegen: 
W .A. S., wonende teAmsterdam, gedaagde in 
hooger beroep, in persoon ter openbare te
rechtzi tting verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
Gehoord bovengenoemden gedaagde; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Hoofdcommissaris van Politie te 

Amsterdam d.d . 13 Oct. 1941 aan W. A. S ., 
agent van politie aldaar, heeft medegedeeld, 
dat deze op grand van een ingekomen klacht 
- van welke klacht laatstgenoemde kennis 
droeg en terzake waarvan hij was gehoord -
door hem, Hoofdcommissaris van Politie, 
wordt gestraft met ,,op 2 dagen 2 uren straf
dienst" terzake : ,,In straatdienst zijnde, tij
dens een gesprek met een vrouw, een minder 
gepaste uitdrukking gebezigd."; 

O. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 30 Dec. 1941 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
voormeld besluit heeft vernietigd; 

O. dat eischer van deze uitspraak tijdig bij 
dezen Raad in beroep is gekomen, bij be
roepschrif t aanvoerende: 

dat hij, als chef van het Amsterdamsche 
politiekorps, meent beter georienteerd te zijn 
ten opzichte van zijn onderhebbend perso
neel dan het Ambtenarengerecht, hetwelk in 
dezen in hoofdzaak moet afgaan op de ver
klaringen van den klager - nu gedaagde -
die hier een gelegenheid vond zijn welbe
spraaktheid te toonen; 

dat de door hem opgelegde straf, zijns in
ziens, juist gedoseerd was; 

dat bij het opleggen van deze straf (even
als bij het opleggen van straffen in het alge
meen) rekening er mede is ( wordt) gehou
den, dat de toeneming van de criminaliteit 
en het gevaar van demoralisatie onder de 
huidige tijdsomstandigheden de handhaving 
van een goede tucht en discipline bij zijn 
korps gebiedend noodzakelijk maakt; 

weshalve hij kennelijk bedoelt te vorderen, 
dat deze Raad de uitspraak, waarvan beroep, 
vernietigen en het door W. A. S. tegen het 
voormelde strafbesluit ingestelde beroep als
nog ongegrond verklaren zal; 

In rechte: 
0 . dat de vraag, welke in dit geding moet 

warden beslist, is, of het onderhavige straf
besluit kan warden aangevochten op een der 
gronden, vermeld in art. 58, lid . 1 en 2, der 
Ambtenarenwet .t:929; 

0 . dat dus allereerst moet warden onder
zocht, of het bedoelde besluit feitelijk of 
rechtens strijdt met de toepasselijke alge
meen verbindende voorschriften; 

0. te dier zake, dat deze Raad, evenals 
het Ambtenarengerecht te Amsterdam, als 
vaststaande aanneemt, dat W. A. S. , agent 
van politie in dienst der gemeente Amster
dam, op 23 Aug. 1941, des namiddags te on
geveer 4 uur in straatdienst zijnde, ter voor
koming van mogelijke ordeverstoring, een 
einde heeft trachten te maken aan de ver
wijten, welke een vrouw, naar zijn oordeel 
ten onrechte, van de straat af, op luiden toon, 

uitte tegenover een verzorgster in den tuin 
van een kinderbewaarplaats aan den Mid
denweg te Amsterdam, waarmede die vrouw 
niet te maken had; dat die vrouw weigerde 
op zijn bevel door te loopen en op zijn raad, 
zich met haar eigen zaken te bemoeien, ant
woordde: ,,Mijn zaken zijn in orde"; dat hij 
de vrQuw daarop heeft toegevoegd, dat dit 
niet geheel juist was en dat zij den dokter 
eens moest raadplegen, daarbij doelende op 
haar bleeke gelaatskleur, welke, naar zijn 
oordeel, bloedarmoede deed vermoeden, en 
dat hij haar ten slotte, toen zij zich hierover 
opwond, nog heeft toegeroepen: ,,Ga maar 
pillen halen"; 

0 . dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam terecht heeft aangenomen, dat de in de 
vorige rechtsoverweging vermelde uitingen 
van gedaagde in hooger beroep de grens van 
het zakelijk geoorloofde hebben overschre
den en van een ambtenaar van politie in de 
uitoefening van zijn functie niet kunnen war
den geduld, waaruit volgt, dat moet warden 
aangenomen, dat gedaagde te dezer zake kon 
warden gestraft wegens plichtsverzuim, als 
bedoeld in art. 21, lid 1, van het Politie
Ambtenarenreglement der gemeente Amster
dam; zijnde een der aldaar genoemde straf
fen: ,,een of meer strafdiensten van een of 
twee uur, tot een maximum van 21"; 

0. dat het bestreden besluit dus niet strijdt 
met lid 1 van voormeld art. 21, terwijl niet 
gebleken is van het bestaan van eenig ander 
toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift, waarmede het zou strijden; 

0. voorts, dat niet is gebleken, dat de 
Hoofdcommissaris van Politie te Amsterdam, 
bij het nemen van het onderhavige strafbe
sluit, van zijn bevoegdheid, een agent van 
politie, die zich aan plichtsverzuim heeft 
schluldig gemaakt, te straffen, kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is gege
ven ; 

0. dat ten slotte nog moet warden n age
gaan, of er tusschen de opgelegde straf en 
de gepleegde overtreding onevenredigheid 
bestaat; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam deze vraag bevestigend heeft beant
woord, doch deze Raad die zienswijze niet 
deelt; 

0. dat de Raad zijn oordeel niet doet steu
nen op het bij beroepschrift aangevoerde ar
gument, n.l. dat de toeneming van de cri
minaliteit en het gevaar voor demoralisatie 
onder de huidige tijdsomstandigheden de 
handhaving van een goede tucht en discipli
ne bij het politie-korps te Amsterdam gebie
dend noodzakelijk maakt; 

0. toch, dat deze Raad de handhaving van 
een goede tucht en discipline bij een politie
korps gebiedend noodzakelijk acht niet al
leen bij toeneming, maar evenzeer bij gelijk 
blijven of afnemen van de criminaliteit -
moetende warden aangenomen, dat eischer 
ten deze doelt op criminaliteit buiten het 
politie-korps - en de Raad een verwijzing 
naar ,,het gevaar van de~oralisatie onder de 
huidige tijdsomstandigheden" niet kan on-
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derschrijven, nu niet blijkt, aan welke om
standigheden eischer allereerst gedacht heeft 
en voor welke personen hij in het bijzonder 
demoralisatie dreigend acht; 

O. dat de Raad zijn zienswijze, dat er tus
schen de opgelegde straf en de gepleegde 
overtreding geen onevenredigheid bestaat, 
doet steunen in de eerste plaats op den eisch, 
<lien hij stelt aan elken ambtenaar van po
Ii tie, n.1. dat deze zich, vooral bij de ui toefe
ning van den straatdienst, correct en waar
dig behoort te gedragen en zich moet ont
houden van onnoodige gedachtenwisselingen 
met opgewonden vrouwspersonen en in de 
tweede plaats op het feit, dat in de reeks der 
vroeger aan gedaagde opgelegde straffe_~ a".m
leiding moet warden gevonden, nu h1J z1ch 
weder aan plichtsverzuim heeft schuldig ge
maakt, niet een der laagste straffen op te 
leggen; . 

O. dat uit dit alles volgt, dat, met verme
tiging van de uitspraak, waarvan beroep, het 
door W . A. S. tegen het voormelde strafbe
sluit ingestelde beroep alsnog ongegrond moet 
warden verklaard; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vemietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het door W. A. S. tegen het 

voormelde strafbesluit ingestelde beroep als-
1og ongegrond. (A. B.) 

9 April z942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Op
voeding enz. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 23 j O • art. 22bis en art. 19.) . 

De invoeging in de wet van art. 22bts, 
waarbij een verplichting tot opheffing 
van openbare scholen bij overschrijding 
van het gestelde minimum aantal leer
lingen aan de gemeentebesturen wordt 
opgelegd, heeft onverlet gelaten de o. a. 
uit art. 23 · eerste lid onder c blijkende 
bevoegdhei-d der gemeentebesturen om, 
wanneer de opheffing van een school ge
wenscht mocht zijn, daartoe over tegaan. 

Een afzonderlijke beslissing omtrent 
de vraag, of art. 19 de instandhouding 
der school vordert, komt slechts· te pas 
ingeval van de verplichte opheffing van 
openbare scholen, maar zou bij vrijwil
Jige opheffing van de school door het ge
meentebestuur geen zin hebben. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Gezien het beroep, ingesteld door den 
burgemeester van Utrecht tegen het besluit 
van den Commissaris der provincie Utrecht 
van 16 September 1941 , 3• afdeeling A., 
No. 3128 '41, G.S./135, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan het besluit van den raad 
der gemeente Utrecht van 10 Juli 1941, N°. 
147/204, 0, tot opheffing van de OI?enbare 
school voor gewoon lager onderw11s aan 
de Joan-Roellstraat aldaar, en mitsdien tot 
vermindering met een van het aantal open
bare scholen voor gewoon lager onderwijs 
(A-scholen) in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 18 Maart 1942, N°. 40) ; 

O. dat de raad der gemeente Utrecht bij 
besluit van 10 Juli 1941 met ingang van 
1 September 1941 heeft opgeheven de open
bare school voor gewoon lager onderwijs aan 
de Joan-Roellstraat en mitsdien het aantal 
openbare scholen voor gewoon lager onder
wijs, genaamd A-scholen, heeft verminderd 
met een; 

dat de Commissaris der provincie Utrecht 
bij zijn besluit van 16 September 1941 , 
3• afdeeling, A. N°. 3128 '41, G.S./ 135 aan 
het genoemde raadsbesluit goedkeuring heeft 
onthouden, uit overweging, dat uit het in 
Gedrukte Verzameling 1941, N°. 112, op
genomen voorstel van 5 Juli 1941, N°. 
147/202 0, van burgemeester en wethouders 
aan den gemeenteraad, welk voorstel tot 
het hiervoren omschreven besluit heeft 
geleid, antler meer blijkt, dat van het in de 
laatste jaren gestadig teruggeloopen aantal 
leerlingen van de school aan de Joan
Roellstraat het gevolg zal zijn, dat zij over 
1941 het vereischte gemiddeld aantal leer
lingen van 125 niet zal bereiken en derhalve 
binnenkort dient te warden opgeheven, ten
zij, ingevolge artikel 19 der Lager-Onder
wijswet 1920, haar instandhouding wordt 
gevorderd; dat voor dit laatste geen goede 
argumenten kunnen warden aangevoerd; 
dat hij, Commissaris, meent te moeten over
wegen, dat de raad van Utrecht ingevolge 
artikel 23 der Lager-Onderwijswet 1920 we! 
heeft besloten tot vermindering van het 
aantal scholen voor gewoon lager onderwijs 
in die gemeente met een, doch dat hij zich 
niet bij afzonderlijk besluit heeft uitgespro
ken over de vraag, of niet de instandhouding 
van de genoemde school ingevolge artikel 19 
dier wet wordt gevorderd; dat de raad 
dientengevolge daarnevens hem de gelegen
heid heeft ontnomen de in artikel 22bis 
tweede lid der Lager-Onderwijswet 1920 
omschreven taak van Gedeputeerde Staten 
te vervullen; dat aan een en antler geen af
breuk wordt gedaan door het feit, dat de 
school ten t ij de van het nemen van het 
raadsbesluit meer dan 125 leerlingen telde, 
aangezien blijkens de vorenaangehaalde 
raadsvoordracht de opheffing verband houdt 
met de over 1941 te voorziene daling van het 
gemiddeld aantal leerlingen beneden dat 
in artikel 22bis, eerste lid der wet genoemde 
grensgetal; dat - daar hij van oordeel is, 
dat onder deze omstandigheden een rede
lijke toepassing van de bepalingen van het 
eerste en tweede lid van het aangehaalde 
artikel 22bis medebrengt, dat aan een besluit 
tot opheffing van een school en tot vermin
dering van het aantal scholen behoort vooraf 
te gaan een besluit omtrent de vraag of niet 
het behoud van de school ingevolge artikel 
19 der wet wordt gevorderd - aan het 
onderhavige raadsbesluit geen goedkeuring 
dient te worden gehecht; 

dat van dit besluit de burgemeester van 
Utrecht in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat uit het verband tusschen het rste en het 
2de lid van artikel 22bis der Lager-Onderwijs
wet 1920 zijns inziens blijkt, dat een be
slissing over de noodzakelijkheid van de 
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instandhouding der school ingevolge artikel 
19 dier wet slechts dient te worden genomen, 
wanneer de gemeenteraad moet overgaan 
tot toepassing van artikel 22bis, 1ste lid; 
dat bij de opheffing van de school aan de 
J oan-Roellstraat evenwel toepassing van 
artikel 22bis, 1ste lid niet aan de orde was en 
derhalve ook geen besluit, als bedoeld in 
artikel 22bis, 2de lid, behoefde te worden 
gen omen; dat, indien de gemeenteraad toe
passing van artikel 22bis had gewenscht, 
v66r 1 Februari 1942 een besluit had moeten 
genomen zijn, krachtens hetwelk de instand
houding der school niet ingevolge artikel 19 
wordt gevorderd; dat, nadat dit besluit de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten zou 
hebben verkregen, een besluit tot opheffing 
ingevolge het derde lid van artikel 22bis 
had moeten zijn genomen; dat gevolg van 
een en antler ware geweest, dat de sluiting 
der school vermoedelijk niet gewenscht 
werd geacht; dat de gemeenteraad, naar 
ook duidelijk blijkt uit de bewoordingen van 
de voordracht van burgemeester en wet
houders, niet op grond van artikel 22bis 
der wet, maar uit een oogpunt van goede 
organisatie van het onderwijs tot opheffing 
der school aan de Joan-Roellstraat heeft 
besloten, welk besluit, overeenkomstig a rtikel 
23 der wet, aan Gedeputeerde Staten ter 
goedkeuring toegezonden is; dat uit de 
voordracht van burgemeester en wethouders 
blijkt, dat ook na de opheffing der genoemde 
school aan het voorschrift van artikel 19 
der wet voldaan wordt; 

O. dat op grond van de overgelegde ambts
berichten moet worden aangenomen, dat 
met het oog op een doelmatige en economi
sche organisatie van het openbaar Jager 
onderwijs in de gemeente Utrecht de op
heffing van de onderhavige school wensche
lijk is; 

dat toch, blijkens die berichten, deze 
school een weinig bloeiend bestaan Jeidt en 
hare leerlingen gemakkelijk kunnen worden 
overgepla?.tst naar de ir. dezelf~e wijk ge
legen school aan het Ondiep 63, welke school 
daardoor een meer normale klassebezetting 
zal verkrijgen; 

dat ook na opheffing van de onderhavige 
school gezegd zal kunnen worden, dat in de 
gemeente Utrecht voldoend Jager onderwijs 
in een genoegzaam aantal scholen wordt 
gegeven ; 

dat dus het raadsbesluit voor goedkeuring 
in aanmerking komt en de Commissaris der 
provincie Utrecht ten onrechte deze heeft 
geweigerd; 

dat met name het bepaa!de in artikel 
22bis der Lager-Onderwijswet 1920 niet in 
den weg staat aan een toepassing van die 
wet, zooals door den gemeenteraad hier is 
geschied; 

dat toch de invoeging in de Lager-Onder
wijswet 1920 van artikel 22bis, waarbij een 
verplichting tot opheffing van openbare 
scholen bij overschrijding van het gestelde 
minimum aantal leer!ingen aan de gemeente
besturen wordt opge!egd, onverlet heeft 
gelaten de o. a. uit artikel 23, eerste lid 
onder c blijkende bevoegdheid der gemeente
besturen om, wanneer de opheffing van een 
school gewenscht mocht zijn, daartoe over 
te gaan; 

dat nu we! de handelwijze van den burge
meester van Utrecht tengevolge heeft gehad, 
dat omtrent de vraag, of artikel 19 der wet 
de instandhouding van de school vordert, 
niet afzonderlijk is beslist, doch dat een af
zonderlijke beslissing daaromtrent slechts 
te pas komt ingeval van de verplichte op
heffing van openbare scholen, maar bij vrij
willige opheffing van de school door het 
gemeentebestuur, als hier is geschied, geener
lei zin zou hebben; 

Gezien de genoemde wet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der 

Verordening N°. 23/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende de bevoegdheden van de 
Secretarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten : 

met vernietiging van het bestreden be
sluit van den Commissaris der provincie 
Utrecht, het besluit van den raad der ge
meente Utrecht van 10 Juli 1941, No. 
147/204 0 , alsnog goed te keuren. 

(A. B.) 

zo April 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. art. 612; Octrooiwet art. 39.) 

H et enkele feit, dat een schadefactor 
niet in de inleidende dagvaarding is ver
meld, levert geen beletsel op om daar
mede in de staatprocedure rekening te 
houden. Dit zoude eerst het geval zijn, 
indien in die dagvaarding de vordering 
tot schadevergoeding tot bepaalde an
dere schadefactoren ware beperkt, waar
v an ten deze uit het aangevallen arrest 
niet blijkt. 

's Hofs arrest kan slechts aldus worden 
verstaan, dat het Hof, op grond van de 
omstandigheid, dat S. zijn aandeel in het 
octrooi zonder voorbehoud overdroeg 
aan L., die het onmiddellijk daarna aan 
verweerster heeft overgedragen met alle 
aanspraken, speciaal die op schadever
goeding tegen inbreukmakers ten tijde 
dat L . rechthebbend op het octrooi was, 
heeft aangenomen, dat S. bij de akte, 
waarbij hij zijn dee! van het octrooi over
droeg aan L., mede zijne aanspraken op 
schadevergoeding tegen inbreukmakers 
heeft overgedragen. Het middel, dat er 
van uitgaat, dat het Hof zoodanige ces
sie niet heeft aangenomen, mist dus fei
telijken grondslag. [Anders, echter ook 
m et onjuistbevinding van het middel, 
Proc.-Gen. Berger. Deze bovendien: het 
middel bevat een in cassatie ontoelaat
baar novum.] 

I 0
• de Vennootschap onder de firma van 

der Made en de Vries, te Grouw, gemeente 
Idaarderadeel, 2 °. Sijtze Bijlsma, 3 °. Alie 
Hoekema, beiden te Grouw, gemeente Idaar
deradeel, eischers tot cassatie van een op u 
Juni I94I door het Hof te Leeuwarden tus
schen partijen gewezen arrest, adv. Mr. R. 
de Bruyn, gepleit door Mr. J. Vis, 

tegen: 
de N. V. Technisch Bureau A. Lanfers N. V., 
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te Groningen, verweerster in cassatie, adv. 
Mr. G . H. C . Bodenhausen. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat de eischers tot cassatie bij arrest van 

het Hof te Leeuwarden van 10 Jan. 1940 we
gens inbreuk op het octrooi 18490 van ver
weerster - verder N. V. Lanfers te noemen 
- zijn veroordeeld om hoofdelijk aan haar 
schade te vergoeden, nader op te maken bij 
staat en te vereffenen volgens de wet; 

dat de N. V. Lanfers in de daarop voor dat 
Hof aangevangen staatprocedure bij conclu
sie van eisch de schade heeft becijferd op 
f 34.800, daarbij, voorzoover thans nog van 
belang, stellende: 

,,dat de wederpartijen in hun bedrijf 84 op 
het voormeld octrooi inbreuk makende eel
Jen hebben vervaardigd, verkocht en afgele
verd; da t daarvoor aan haar redelijkerwijs 
een vergoeding van f 400 per eel had moeten 
worden betaald, zoodat de schade uit dien 
hoofde f 42.000 bedraagt; dat dit bedrag 
moet worden verminderd met f 7200, welke 
zij, ingevolge een met een aantal koopsters 
van die cellen getroffen regeling, van deze 
heeft ontvangen, zoodat het zuivere schade
bediag beloopt f42.ooo - f7200 = f 34.800;" 

dat eischers tot cassatie bij antwoord on
der meer hebben betoogd: 

,,dat, waar het octrooi vroeger aan A. Lan
fers en A. Schwarzhaupt toebehoorde en 
laatstgenoemde zijn aandeel aan A. Lanfers 
heeft overgedragen bij acte van 16 Mei 1938, 
waarna het octrooi aan de N . V. Lanfers op 
20 Mei 1938 is overgegaan, de laatste ook 
slechts op de helft van de schadevergoeding 
voor overtredingen van v66r 16 Mei 1938 
aanspraak kan maken; 

dat. nu de N.V. Lanfers alleen de niet 
verkregen bewilliging als schadefactor in de 
1rnstenstaat heeft gesteld, welke schadefac
tor niet in het arrest noch in de inleidende 
dagvaarding wordt genoemd, deze factor ge
heel ondeugdelijk is;" 

0 . dat het Hof bij het bestreden arrest aan 
de N .V. Lanfers haar vordering tot een be
drag van f 22.080, met rente van 4 Juni 1938 
af, heeft toegewezen, na omtrent voormelde 
weren van de eischers tot cassatie te hebben 
overwogen: 

,,dat de hierboven in de eerste plaats ver
melde weer faalt, omdat - daargelaten, dat 
blijkens de stukken in de hoofdzaak A. 
Schwarzhaupt zijn aandeel in het octrooi 
zonder voorbehoud overdroeg aan Lanfers, 
die het daarna aan de N .V. Lanfers heeft 
overgedragen met alle aanspraken, speciaal 
die op schadevergoeding tegen inbreukma
kers ten tijde dat Lanfers rechthebbende op 
het octrooi was, zoodat de N.V. Lanfers ook 
thans als alleen gerechtigde op de onderha
vige schadevordering zou moeten worden 
aangemerkt - in elk geval de N. V. Lanfers 
als opvolgster van Lanfers, niettegenstaande 
inbreuken op het octrooi zijn geschied t en 
tijde, dat Lanfers en Schwarzhaupt nog te
zamen eigenaren van het octrooi waren, in
gevolge art. 39 Octrooiwet gerechtigd was 

tegen de handelingen van de inbreukmakers 
zelfstandig op te treden; 

dat de schadefactor (vergoeding voor be
williging) aan de N.V. Lanfers ook vrijstond, 
omdat niet terzake doet, op welken grond 
het arrest van Jit Hof het schade lijden in 
het algemeen door haar tengevolge van de 
handelingen der wederpartijen aannemelijk 
heeft geoordeeld, terwijl zij in de inleidende 
dagvaarding haar schade heeft gegrond op 
vermindering van omzet en drukking van de 
waarde van het octrooi, waardoor in elk ge
val de thans gevorderde gederfde licentiever
goeding wordt gedekt en <lit aan haar ont
gane voordeel voor haar een reeelen schade
post beteekent;" 

0 . dat eischers tot cassatie het arrest aan
vallen met de navolgende middelen van cas
satie: 

I. S. en/of v. t. van art. 168 Grondwet, 
artt. 5 3e, 48, 382, 2e, 3e, 4e en 6e, en 612 
Rv., de artt. 1275, 1278, 1282 tot en met 1284, 
1401 tot en met 1403, 1902 en 1903 B. W. en 
de artt. 30, 38, 93 , 43 en 44 Octrooiwet 1910, 

door omtrent de vergoeding voor bewilli
ging te overwegen als voormeld, ten onrechte: 

omdat als eenige grondslag voor de door 
eischers tot cassatie aan verweerster te ver
goeden schade ingevolge het arrest van 10 
Jan. 1940 in aanmerking mag worden geno
men verminderde omzet, daar blijkens laatst 
gemeld arrest de veroordeeling tot schade
vergoeding tot dezen grondslag is beperkt, -
subsidiair - omdat voorts de litigieuze scha
destaatprocedure is te beschouwen als exe
cutie van het arrest van 10 Jan. 1940, ender
halve in de litigieuse schadestaatprocedure 
uitsluitend als schadefactoren in aanmerking 
mogen worden genomen de in het te execu
teeren arrest vermelde schadefactoren en uit
sluitend deze schadefactoren ten grondslag 
kunnen strekken voor de bij het bestreden 
arrest uitgesproken veroordeeling van requi
ranten, terwijl buitendien de door verweer
ster beweerde waardevermindering van het 
octrooi nimmer kan dragen een veroordeeling 
van eischers tot cassatie tot vergoeding van 
gederfde licentie als bij het bestreden arrest 
heeft plaatsgevonden, daar deze beweerde 
licentiederving noch in de introductieve dag
vaarding, noch in de schadestaatprocedure 
als schadefactor is vermeld. 

II. S. en/of v . t. van art. 168 Grondwet, 
art. 48 Rv., de artt. 30, 38, 39, 43 en 44 Oc
trooiwet 1910, en de artt. 668, 1518 en 1569 
B. W ., door omtrent Schwarzhaupt te over
wegen als voormeld, ten onrechte : 

daar uit de feiten, door het Hof vastge
steld, niet kan resulteeren dat verweerster 
bevoegd zou zijn schadevergoeding te vorde
ren wegens door A. Schwarzhaupt geleden 
schade wegens inbreuk op het litigieuze oc
trooi, geleden ten tijde dat A. Schwarzhaupt 
mede-eigenaar van het octrooi was, daar 
noch uit het enkele feit dat een aandeel in 
een octrooi zonder voorbehoud wordt over
gedragen, noch uit art. 39 Octrooiwet resul
teert dat een nieuwe verkrijger van een oc
trooi zonder een desbetreffende cessie, kan 
doen gelden de aan zijn rechtsvoorganger 



1942 10 APRIL 134 

competeerende rechten op schadevergoeding, 
door dezen geleden door inbreuk op het over
gedragen octrooi; 

0. aangaande het eerste middel: 
dat het Hof in het aangevallen arrest heeft 

beslist, dat het in zijn vroeger arrest van 10 
Jan. 1940 slechts een oordeel heeft gegeven, 
waarom in het algemeen het lijden van scha
de door de N. V. Lanfers aannemelijk werd 
geoordeeld, derhalve geenerlei oordeel over 
bep:ialde schadefactoren heeft geveld, zoodat 
de tegengestelde in het middel vervatte be
weringen feitelijken grondslag missen; 

dat - wat betreft de in het slot van het 
middel verv:itte grief - het enkele feit, dat 
een schadefactor niet in de inleidende dag
vaarding is vermeld, geen beletsel oplevert 
om daarmee in de staatprocedure rekening te 
houden, <loch <lit eerst het geval zoude zijn, 
indien in die dagvaarding de vordering tot 
schadevergoeding tot bepaalde andere scha
defactoren ware beperkt, waarvan ten deze 
uit het aangevallen arrest niet blijkt; 

dat eindelijk de klacht, dat in de staat
procedure licentiederving niet als schadefac
tor is vermeld, in lijnrechten strijd is met het
geen het aangevallen arrest als loop der pro
cedure heeft weergegeven; 

dat het eerste middel dus niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. omtrent het tweede middel: 
dat 's Hofs arrest bezwaarlijk anders is te 

verstaan dan dat het Hof, op grond van de 
omstandigheid, dat Schwarzhaupt zijn aan
deel in het octrooi zonder voorbehoud over
droeg aan A. Lanfers, die het onmiddellijk 
daama aan de N . V. Lanfers heeft overge
dragen met alle aanspraken , speciaal die op 
schadevergoeding tegen inbreukmakers ten 
tijde dat Lanfers rechthebbende op het oc
trooi was, heeft aangenomen, dat Schwarz
haupt bij de acte, waarbij hij zijn dee! van 
het octrooi overdroeg aan A. Lanfers, mede 
zijn aanspraken op schadevergoeding tegen 
inbreukmakers heeft overgedragen, zoodat 
het middel, dat er van uitgaat, dat het Hof 
zoodanige cessie niet heeft aangenomen, fei
telijken grondslag ontbeert; 

Verwerpt het beroep. (Salads f 350, Red.). 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
De primaire stelling van het eerste middel 

betreffende den inhoud van het in de hoofd
zaak gewezen arrest mist m . i. feitelijken 
grondslag, aangezien bedoelde inhoud in het 
bestreden arrest niet is overgenomen, noch 
daamaar wordt verwezen, waarvoor immers 
niet voldoende is, dat dit arrest de grosse van 
het vorige als ,.gezien" vermeldt, noch, dat 
het inhoudt, dat eischers daarbij zijn veroor
deeld om aan verweerders te betalen de reeds 
ge!eden en nog te lijden schade, ,.ter zake 
als in dat arrest vermeld" (vg. H. R. 26 
Maart 1936 no. 561 en H. R. 5 Juni 1931 W. 
12316, N. J. 1931, 1659). 

Bovendien zoude zelfs veeleer uit het be
streden arrest zijn af te leiden, dat het arrest 
in de hoofdzaak de hierbedoelde beperking 
tot den grondslag .,verminderde omzet" niet 

bevat, waar het Hof immers overweegt ,,dat 
de eerste schadefactor ( vergoeding voor be
williging) der declarante, ook vrijstond, om
dat niet ter zake doet, op welken grond het 
arrest van dit Gerechtshof (van 10 Januari 
1940) het schade lijden in het algemeen door 
declarante tengevolge van der gedeclareer<len 
handelingen aannemelijk heeft geoordeeld". 
Volgens deze feitelijke vaststelling van de 
beteekenis van zijn eerste arrest door het Hof 
zoude dus daarbij schade slechts in het alge
meen aannemelijk zijn geoordeeld, zonder be
slissing omtrent het al dan niet bestaan van 
bepaalde schadefactoren. Zoodanig oordeel 
stond ook aan het Hof vrij, daar de rechter 
kan volstaan met het aanwezen van schade 
in het a!gemeen aannemelijk te verklaren en 
de beslissing over schadefactoren tot de 
staatprocedure uit te stellen (vg. H . R. 23 
Dec. 1921 W. 10843, N. J . 1922, 334; H. R. 
29 Oct. 1925 W. 11462, N. J. 1925, 1265; 
H. R. 29 Oct. 1926 W. n589 N. J. 1926, 
1379). Ook bij onderzoek schijnt de stelling 
mij derhalve niet gegrond. 

De subsidiaire stelling van dit middel acht 
ik eveneens ongegrond. Juist is weliswaar, · 
dat de schadestaatprocedure is .te beschou
wen als executie (,,execution pa-r suite d'in
stance") van de daartoe leidende uitspraak, 
onjuist echter, dat dientengevolge in die pro
cedure als schadefactoren uitsluitend in aan
merking mogen warden genomen in bedoelde 
uitspraak vermelde. D e grenzen der schade
staatprocedure warden toch, naar de geeerde 
raadsman van verweerster m. i. met juist
heid betoogde, bepaald door de inleidende 
dagvaarding, dan wel door datgene, waartoe 
de rechtsstrijd ingevolge de verdere geding
voering door partijen of den rechter wordt 
beperkt (vg. de door p!eiter aangehaalde ar
resten H . R . 26 April 1928 W. n829, N. J. 
1928, 1031; H. R . 23 Jan. 1930 W. 12099, 
N. J. 1930, 974 m. o. E. M. M.; H . R. 12 Dec. 
1930 W. 12288, N. J. 1931, 931 m. o. E. 1\1:. 
M . ; H . R. 27 Juni 1930 W. 122n, N. J. 1930, 
1361 m. o. E. M . M.; H. R. 4 Mei 1923 W. 
no89, N. J. 1923, 839; H. R. 4 April 1930 
W. 12125, N . J. 1930, 1355; en v. R ossem
Cleveringa II bi. 255). Het doet dan ook niet 
ter zake, of de uitspraak in de hoofdzaak be
paalde schadefactoren vermeldt, mits daarin 
slechts geene beperking ligt, hetgeen, blij 
kens de vorenbedoelde vaststelling door het 
Hof van den inhoud van zijn eerste arrest, 
ten dezen niet het geval is. 

De verder gevoerde bewering echter, dat 
de licentiederving noch in de introductieve 
dagvaarding, noch in de schadestaatproce
dure als schadefactor is vermeld en dat de 
door verweerste r beweerde waardevermin
dering van het octrooi daarom nimmer kan 
dragen eene veroordeeling van eischers tot 
vergc,eding daarvan, stuit, naar het mij voor
komt, af eenerzijds op 's Hofs feitelijke be
slissing: ,,dat declarante in de inleidende 
dagvaarding haar schade heeft gegrond op 
vermindering van omzet en drukking van de 
waarde van het octrooi, waardoor in elk ge
val de thans gevorderde gederfde licentiever
goeding wordt gedekt", en anderzijds op de 
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overweging ,,dat onjuist is, dat dedarante in 
haar schadestaat het schadebedrag uitslui
tend heeft gekoppeld aan een door haar voor 
de aflevering der apparaten van gedecla
reerden te ontvangen vergoeding, daar toch 
enz.", uit welke overweging immers volgt, 
dat het Hof feitelijk vaststelt, dat de factor 
licentiederving ook in den schadestaat voor
komt, hetgeen trouwens ten overvloede blijkt 
uit den bovenvermelden uit het arrest over
genomen inhoud van den schadestaat. l\'L i. 
zal dit eerste middel derhalve niet tot cas
satie kunnen leiden. 

Het tweede middel bestrijdt 's Hofs beslis
sing naar aanleiding van het door de eischers 
gevoerde verweer, dat, waar het onderwer
pelijke octrooi vroeger aan A. Lanfers en A. 
Schwarzhaupt toebeh('orde en laatstgenoem
de zijn aandeel aan Lanfers heeft overgedra
gen bij acte van 16 Mei 1938, waama het 
octrooi aan verweerster op 20 Mei 1938 is 
overgegaan, verweerster ook slechts op de 
helft van de schadevergoeding voor overtre
dingen van v66r 16 Mei 1938 aanspraak kan 
maken. 

Door den geeerden raadsman van verweer
ster is aan dit middel tegengeworpen, dat het 
een ongeoorloofd novum bevat. Deze tegen
werping komt mij gerechtvaardigd voor. Het 
verweer toch, gelijk het voor het Hof werd 
gevoerd en hierboven werd weergegeven, be
rust kennelijk op de stelling, dat van twee 
gemeenschappelijke houders van een octrooi 
steeds aan ieder de helft der schadevergoe
ding wegens inbreuken op dat octrooi toe
komt, onverschillig of hij persoonlijk al dan 
niet de te vergoeden schade heeft geleden. 
Het iR toch zeer we! denkbaar, dat van twee 
of meer octrooihouders slechts een enkele het . 
octrooi exploiteert, terwijl de schade alleen 
bestaat in gedorvcn winst of licentie, welke 
alleen den exploitant persoonlijk treft. 

In het verweer, zooals het voor den Hove 
werd voorgedragen, ligt derhalve geenszins 
opgesloten de stelling, dat Schwarzhaupt per
soonlijk schade zoude hebben geleden. Bij 
het middel wordt daarentegen we! hiervan 
uitgegaan waar gesteld wordt, dat uit de 
door het Hof vastgestelde feiten niet kan 
resulteeren, dat verweerster bevoegd zou zijn 
schadevergoeding te vorderen wegens door 
Schwarzhaupt geleden schade. Aldus wordt 
echter voor het eerst in cassatie te berde 
gebracht, dat verweerster schadevergoeding 
zoude vorderen wegens door Schwarzhaupt 
persoonlijk geleden schade, welke bewering 
niet kan worden beoordeeld zonder te treden 
in een feitelijk onderzoek naar de vraag, of 
Schwarzhaupt inderdaad door de onderwer
peljjke octroojinbreuken persoonlijk schade 
heeft geleden. 

Voor het geval Uw Raad zich hiermede 
niet kan vereenigen en dus meent, het middel 
we! in behandeling te kunnen nemen, schijnt 
het mij toe, dat het toch zal moeten warden 
afgewezen. De eerste grond, waarop het Hof 
- zij het met een ,,daargelaten, dat" - het 
gevoerde verweer verwerpt, namelijk het feit, 
dat Schwarzhaupt zijn aandeel in het octrooi 
zonder voorbehoud overdroeg, wijst toch, 

naar het mij voorkomt, op de kennelijke be
doeling van het Hof, om daarmede te beslis
sen, dat Schwarzhaupt ook zijne in het ver
leden mogelijk reeds ontstane aanspraken op 
schadevergoeding wegens inbreuken op het 
octrooi aan Lanfers heeft overgedragen en 
we! tegelijk met zijn aandeel in het octrooi. 
Aangezien de gedeeltelijke octrooi-overdracht 
ingevolge art. 38 der Octrooiwet bij akte 
moet zijn geschied, kan zeer we! bij diezelfde 
akte, gelijk het Hof met de uitdrukking ,,zon
der voorbehoud" blijkbaar wil aanduiden, 
ook de cessie van bedoelde aanspraken plaats 
hebben gevonden, zoodat de te <lien aanzien 
door het middel verlangde cessie aanwezig 
kan worden geacht en het middel dus vruch
teloos afwezigheid van cessie inroept. 

Ook de tweede grond, waarop het verweer 
van eischers is verworpen, namelijk dat in 
elk geval verweerster als opvolgster van Lan
fers, niettegenstaande inbreuken op het oc
trooi zijn geschied ten tijde, dat Lanfers en 
Schwarzhaupt nog tezamen eigenaren van 
het octrooi waren, ingevolge art. 39 Octrooi
wet gerechtigd was tegen de handelingen van 
de inbreukmakers zelfstandig op te treden, 
wordt, naar het mij voorkomt, bij het middel 
tevergeefs bestreden met de stelling, dat uit 
voormeld wetsartikel niet resulteert, dat een 
nieuwe verkrijger van het octrooi zonder een 
desbetreffende cessie kan doen gelden de aan 
zijn rechtsvoorganger competeerende rechten 
op schadevergoeding, door dezen geleden 
door inbreuk op het overgedragen octrooi. 

Bij de beoordeeling van deze stelling be
hoort toch te worden bedacht, dat het Hof 
bij zijne beslissing slechts rekening had tr 
houden met de toenmalige stelling van thans 
eischers, dat de schade geleden door inbreu
ken op het octrooi ten tijde dat dit aan Lan
fers en Schwarzhaupt gezamenlijk toekwam, 
door ieder van hen slechts voor de helft kon 
worden gevorderd, zonder dat daarbij werd 
beweerd, dat beide octrooihouders ieder in 
werkelijkheid voor de helft persoonlijke 
schade geleden hadden. Ter weerlegging van 
deze stelling kon het Hof dan ook m. i . in
derdaad volstaan met een beroep op art. 39 
der Octrooiwet, waarbij wordt bepaald, dat, 
bij gebreke van afwijkende overeenkomst, 
van verscheidene gezamenlijke houders van 
een octrooi ieder zelfstandig kan optreden 
tot verhaal van schade wegens inbreuk op 
het hem mede toekomende octrooi en dus 
niet ieder slechts voor de heHt van de gele
den schade (vg. Drucker no. 329 bi. 359 en 
Telders no. 422 bi. 382). Het Hof heeft hier
mede immers geenszins beslist, zooals het 
middel het ten onrechte meent te kunnen 
verwijten, dat ieder van de gezamenlijke oc
trooihouders oak de, in werkelijkheid door 
zijnen mede-houder persoonlijk geleden, 
schade zoude kunnen invorderen. Voor zulk 
eene beslissing had het Hof in dit geval 
geene aanleiding, daar, gelijk reeds opge
merkt, in hooger beroep nimmer was be
weerd, dat Schwarzhaupt inderdaad persoon
lijk schade had geleden, doch slechts was 
gesteld, dat dezen, hoe dan ook, de helft der 
schadevergoeding toekwam. 
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Aangezien beide voorgedragen middelen 
mitsdie_n, naar mijne meening, falen, conclu
deer ik tot verwerping van het beroep, met 
veroordeeling van eischers tot cassatie in de 
daarop gevallen kosten. 

(N. J.) 

13 April 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Pu£ en Nestbesluit 1941 art. 2.) 

De begripsbepalingen van ,.puf" en 
,.nest" in art. 1 en het vervoerverbod 
van deze twee in art. 2 van het Puf- en 
Nestbesluit 1941 luiden geheel algemeen; 
nergens wordt in dat besluit onderschei
den tusschen gezouten (verduurzaamde) 
en versche waar, terwijl ook het Voedsel
voorzieningsbesluit, krachtens hetwelk 
genoemd vervoerverbod werd gesteld, in 
verband met art. 1 der Landbouwcrisis
wet, waamaar het bij zijn begripsbepa
ling van ,.product" uitdrukkelijk ver
wijst, de al en de niet bewerkte produc
ten (waaronder visch) op een lijn stelt. 
Dit is ook in overeenstemming m et het 
doe! van genoemd Voedselvoorzienings
besluit en de krachtens dat besluit ge
stelde verboden en vastgestelde voor
schriften. 

Op het beroep van H . de G., te Spaken
burg, van beroep puf- en nesthandelaar, req. 
van cassatie tegen een mondeling vonnis van 
den Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Utrecht van 19 Dec. 1941, waarbij req. ter 
zake van ,.handelen in strijd met een voor
schrift gesteld krachtens het Voedselvoorzie
ningsbesluit (No. 12/1941)", met aanhaling 
van de artt. 1, 2 , 4, 7, 14 Voedselvoorzienings
besluit, 1, 2 Puf- en Nestbesluit 1941, 1, 3 
Econ. Sanctiebesluit 1941, 33, 91 Sr., is ver
oordeeld tot een geldboete van vijf gulden en 
twee dagen vervangende hechtenis, met ver
beurdverklaring van de inbeslaggenomen 
nest. (Gepleit door Mr. L. Stadig). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
,.S. van art. 1 van het Puf- en Nestbesluit 

1941"; 
0. dat bij het bestreden vonnis bewezen 

is verklaard, met qualificatie en strafopleg
ging als voormeld, dat req. op of omstreeks 
s Nov. 1941 in het arrondissement Utrecht 
heeft vervoerd ongeveer 20 vaten nest, als 
bedoeld in art. 1 van het Puf- en Nestbesluit 
1941; 

0. ten aanzien van het middel: 
dat dit blijkens de toelichting hierop be

rust, dat ten processe zou vaststaan, dat de 
vervoerde nest was gezouten nest en onder 
puf en nest in genoemd artikel alleen versche 
waar zou vallen; 

dat namens req. voor den Econ. Rechter op 
dezelfde gronden is aangevoerd, dat hier geen 

strafbaar feit zou zijn begaan, maar de rech
ter dat verweer heeft verworpen, omdat 1. 

nergens op het verbod van art. 2 van het Puf
en Nestbesluit 1941 een uitzondering wordt 
gemaakt voor puf en nest in gezouten, dus 
bewerkten toestand en 2. zoowel de Land
bouwcrisiswet 1933 als het Voedselvoorzie
ningsbesluit respectievelijk onder crisispro
duct en onder product verstaan de in art. 1 

van genoemde wet opgesomde producten -
waaronder visch - in al dan niet bewerkten 
toestand; 

dat inderdaad de begripsbepalingen van 
,,puf" en ,,nest" in art. 1 en het vervoerver
bod van deze twee in art. 2 van het Puf- en 
Nestbesluit 1941 geheel algemeen luiden en 
in dat besluit nergens tusschen gezouten 
(verduurzaamde) en versche waar wordt on
derscheiden, terwijl ook het Voedselvoorzie
ningsbesluit, krachtens hetwelk genoemd 
vervoerverbod werd gesteld, in verband met 
art. 1 der Landbouwcrisiswet, waamaar het 
bij zijn begripsbepaling van ,,product" uit
drukkelijk verwijst, de al en de niet bewerkte 
producten (waaronder visch) op een lijn 
stelt; 

dat dit ook geheel in overeenstemming is 
met het doe! van genoemd Voedselvoorzie
ningsbesluit en de krachtens dat besluit ge
stelde verboden en vastgestelde voorschrif
ten, welker doe! kennelijk is om goederen, 
welke van belang zijn voor de voedselvoor
ziening onder een strenge controle te stellen, 
teneinde aldus te bereiken, dat zij op de voor 
die voorziening meest nuttige wijze worden 
aangewend en welk doe! zeker niet zou war
den bevorderd, indien het mogelijk zou zijn 
om onder zoodanige controle vallende waren, 
door toevoeging van een hoeveelheid zout 
aan die controle te onttrekken; 

dat namens req. nu we! wordt aangevoerd, 
dat in andere verordeningen op het gebied 
van crisisproducten telkens het verschijnsel 
wordt opgemerkt, dat een product, dat een 
bewerking heeft ondergaan, uitdrukkelijk on
der het product, waarvoor de regeling zal 
gelden, wordt gebracht en daaruit de gevolg
trekking wordt gemaakt, dat nu dit verschijn
sel zich in het Puf- en Nestbesluit 1941 niet 
voordoet, onder dat besluit niet de gezouten 
waar zoude vallen, maar dit betoog niet op
gaat; 

dat toch, al moge een enkele maal in een 
krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit 
uitgevaardigde regeling een bepaald product 
en daarnaast dat zelfde product, maar be
werkt, worden genoemd, <lit nog geen grond 
kan opleveren om aan de woorden ,.puf" en 
,,nest" in het Puf- en Nestbesluit 1941 een 
uitlegging te geven beperkter dan redelijker
wijze met de woorden en met de strekking 
van dat besluit vereenigbaar is; 

dat dus het middel faalt; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach. 

(N. J.) 
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13 April 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Textielproductenbeschikking 
,940 II art. 6.) 

De keuze van de woorden ,,de aldus 
gekochte textielproducten" in art. 6 Tex
tielproductenbeschikking 1940 II doelt 
er kennelijk op, dat het voor de straf
baarheid van het vervoer niet onver
schillig is, of hij, die de producten ver
voert, ze zelf heeft gekocht met het doel 
ze weder te verkoopen, dan we! een an
tler zulks hee ft gedaan. 

Het verbod van vervoer van de aldus 
gekochte textielproducten betreft dan 
ook alleen die producten, die door den
zelfden persoon, die ze vervoert en die 
niet van den handel in die producten 
zijn normaal bedrijf maakt, ook zijn ge
kocht met het doe! ze weder te verkoo
pen. 

Op het beroep van C. K ., wonende te Be
verwijk, req.e van cassatie tegen een vonnis 
van den Econ. R echter bij de Arr.-Rechtbank 
te Haarlem van 22 Oct. 1941, waarbij req.e 
ter zake van ,,een krachtens de Distributie
wet ,939 vastgesteld voorschrift opzettelijk 
niet nakomen" met aanhaling van de artt. 
I, 2 , 6 Textielproductenbeschikking 1940 II , 
4, 5, 18 Distributiewet 1939 juncto Besluit 
58/1940, 23, 39 septies, 91 Sr., is veroordeeld 
tot eene geldboete van tien gulden en twee 
weken vervangende tuchtschool. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Econ. Rechter te Haarlem heeft bij 
vonnis van 22 Oct. 1941 ten laste van deze 
req.e bewezen verklaard dat zij te IJmuiden 
op 17 Mei 1941 als natuurlijk persoon, die 
van den handel in textielproducten niet haar 
normaal bedrijf maakte, een hoeveelheid tex
tielproducten, welke waren gekocht met het 
doel deze weder te verkoopen, opzettelijk 
heeft vervoerd zonder daartoe schriftelijke 
vergunning te hebben gekregen van den Di
recteur van het Rijksbureau voor de Distri
butie van Textielproducten door den Handel. 
Dit bewezene qualificeerde hij: E en krach
tens de Distributiewet 1939 vastgesteld voor
schrift opzettelijk niet nakomen en hij ver
oordeelde de req.e met toepassing van art. 6 
van de Textielproductenbeschikking 1940 II 
en art. ,8 van de Distributiewet 1939 tot een 
geldboete van f 10 of 2 weken plaatsing in een 
tuchtschool. 

Er is een middel van cassatie voorgesteld: 
,,S. en/of v. t. van art. 6 der Textielpro

ductenbeschikking 1940 II, art. 1 van het 
Econ. Sanctiebesluit I94I, art. 5 der Distri
butiewet 1939, art. 18 dier Wet, zooals dit 
tot het in werking treden van het Econ. Sanc
tiebesluit 1941 heeft gegolden en art. 352 
Sv.". 

Ter toelichting van dit middel werd het 
volgende aangevoerd. 

,,Het geciteerde art. 6 van de Textielpro
ductenbeschikking ,940 II verbiedt om te 
beginnen natuurlijke of rechtspersonen, die 
van den handel in textielproducten niet hun 

normaal becfrijf maken (welke natuurlijke of 
rechtspersonen hierna gemakshalve worden 
aangeduid als: niet-handelaren) textielpro
ducten te koopen, met het doel deze weder 
te verkoopen. 

Het artikel vervolgt in aansluiting daaraari 
met een verbod de aldus gekochte textiel
producten te verkoopen, af te leveren of te 
vervoeren, zonder een schriftelijke vergun
ning. 

Niet geheel duidelijk is, of de mogelijkheid 
van een schriftelijke verg,mning, bij aanwe
zigheid waarvan het verbod vervalt, ook 
geldt voor het in de eerste plaats genoemde 
verbod. Waarschijnlijk is dat we! het geval. 
Ts dat zoo, dan valt niet in te zien, waarom 
de steller van de dagvaarding we! ten laste 
legt, dat verdachte geen vergunning had voor 
het haar te laste gelegde vervoer, maar niet, 
dat ook de in de dagvaarding vermelde koop 
zonder vergunning plaats had. Reeds wegens 
het ontbreken van dit element in de dag
vaarding zou het te laste gelegde niet straf
baar zijn. 

Het hierboven in de tweede plaats ge
noemde verbod geldt eveneens voor de in den 
aanvang van het artikel genoemde niet-han
delaren. De vraag, die zich b ij de uit!egging 
van het artikel in dit verband voordoet, is: 
geldt het in de tweede plaats genoemde ver
bod voor niet-handelaren in het algemeen, 
of alleen voor den niet-handelaar, die ge
kocht had met het doel, om weder te ver
koopen? 

Deze laatste opvatting is naar het oordeel 
van ondergeteekenden de juiste. Dat men 
een niet-handelaar verkoop, vervoer en af
levering heeft willen verbieden, nadat hij met 
handelsdoel textielproducten had gekocht, is 
een volkomen begrijpelijke bepaling. Maar 
een verbod van verkoop, aflevering en ver
voer van, te voren door een derde, met wien 
de afleveraar, vervocrder of verkooper in 
geen enkele relatie zou behoeven te staan, 
op de wijze als het artikel wraakt, gekochte 
goederen, zou tot zoo zonderlinge consequen
ties leiden, dat deze uitlegging niet kan war
den aanvaard. 

Aangezien verdachte niet is te !aste ge
legd, dat zij de goederen kocht met het doe! 
ze weder te verkoopen, - hetgeen ook fei 
telijk niet zoo is -, is het te laste gelegde 
niet strafbaar, en heeft verdachte ook feite
lijk geen strafbaar feit gepleegd. 

Zou het voormelde niet opgaan, en dus het 
hierboven in de tweede plaats genoemde ver
bod ook gelden voor een anderen niet-han
delaar, dan is het te laste gelegde nog niet 
strafbaar (en heeft verdachte nog niet feite
lijk een strafbaar feit gepleegd), omdat niet 
is te laste gelegd, dat de derde, die de goe
deren had gekocht, met het doel ze weder te 
verkoopen, een niet-handelaar was (terwijl 
deze derde feitelijk we! een handelaar was). 
Immers de woorden ,,de aldus gekochte tex
tielproducten" uit het artikel dulden geen 
anderen uitleg, dan dat zij slaan op de in het 
eerste dee! van het artikel verboden aan
koop, idest aankoop door een niet-handelaar, 
met het doe! van weder verkoopen. 
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Een andere opvatting, is, daargelaten, dat 
zij met den text in strijd zou zijn, onaanne
melijk, omdat zij tot onhoudbare consequen
ties zou voeren, en het in lid 2 van het artikel 
gestelde verbod zou doorkruisen. 

Derhalve had de Econ. Rechter verdachte 
moeten ontslaan van rechtsvervolging". 

Dit middel blijkt een herhaling te zijn van 
de verdediging die namens req.e ter terecht
zitting is gevoerd. 

Wij lezen in de aanteekening van het von
nis: Verdachte's raadsman heeft betoogd, dat 
de door verdachte vervoerde goederen niet 
door verdachte zelf gekocht waren, <loch door 
haar vader, die wel van den handel in tex
tielpraducten zijn normaal bedrijf maakt; dat 
daaruit volgt dat verdachte niet strafbaar is 
op grand van art. 6 van de Textielpraducten
beschikking 1940 II, omdat dit artikel slechts 
dan vervoer van derge!ijke goederen strafbaar 
stelt, wanneer deze zijn gekocht door denzelf
den persoon, die ze later vervoert, terwijl dit 
artikel bovendien slechts toepasselijk is wan
neer dege~n die deze goederen koopt van den 
handel in textielpraducten niet zijn normaal 
bedrijf maakt. 

Dit verweer wordt verworpen, omdat het 
doe! van deze verordening is het aan banden 
!eggen van den handel en het vervoer van 
textielpraducten door lieden die van dien 
handel niet hun normaal bedrijf maken, op 
wie dus geen afdoende contr6le rrtogelijk is. 

De verwerping van het verweer komt mij 
niet juist voor. De Econ. Rechter heeft den 
tusschenzin der telastelegging: ,,welke waren 
gekocht met het doe! deze weder te verkoo
pen", blijkbaar in overeenstemming met de 
bedoeling van den steller daarvan, zoo opge
vat, dat de bedoelde textielpraducten hetzij 
door verdachte zelf, hetzij door een ander 
gekocht waren, met het doe! deze weder te 
verkoopen. Alleen op grand van die opvat
ting kon hij het telastegelegde bewezen ver
klaren. Naar mijn meening voorziet het eer
ste lid van art. 6 der Textie!praductenbe
schikking 1940 II , de eenige verbodsbepaling 
die in aanmerking komt, niet in het geval, 
dat textielpraducten verkocht, afgeleverd of 
vervoerd worden door iemand die niet zelve 
deze praducten gekocht heeft met het doe! 
ze weder te verkoopen. Het is volkomen 
juist, dat de strekking van genoemde bepa
ling is den handel in textielpraducten door 
lieden, die van dien handel niet hun normaal 
bedrijf maken, &an banden te leggen. Orn dat 
doel te bereiken is ook het vervoer van die 
zaken, voorzoover het met den handel van 
zoodanige personen in verband staat, ver
boden. De opvatting van den Econ. Rechter 
gaat echter veel verder. Volgens die opvat
ting wordt niet alleen de handel maar ook 
de verkoop en het vervoer in gevallen, die 
met <lien handel niet in verband staan, be
perkt. Het is natuurlijk mogelijk, dat het 
vervoer van req.e we! met een door art. 6, 
1e lid, der Textielpraductenbeschikking ver
boden handel in verband stond, . maar naar 
mijn meening is het vervoer, dat haar te laste 
is gelegd, niet verboden en strafbaar. 

Voor het geval Uw Raad zich hiermee niet 

kan vereenigen en het bewezenverklaarde we! 
strafbaar oordeelt, merk ik oo dat de qua
lificatie, die de rechter daaraan gegeven 
heeft, niet juist is. Het bewezene levert dan 
niet op: een krachtens de Distributiewet 1939 
vastgesteld voorschrift opzettelijk niet na
komen, maar: aan zijn schuld te wijten heb
ben dat een krachtens de Distributiewet 
vastgesteld voorschrift niet wordt nageko
m en. 

Ik concludeer echter, dat Uw Raad het 
beraepen vonnis zal vernietigen, behalve 
voorzooveel de bewezenverklaring betreft en 
dat hij op grand dat het bewezene n iet straf
baar is gesteld de req.e zal ontslaan van alle 
rechtsvervolging te dier zake. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op het middel van cassatie, door de 

req.e voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld ten 
laste van req.e is bewezen verklaard, dat zij 
enz. (zie conclusie); 

0. ten aanzien van het voorgestelde mid
del: 

dat dit aldus is toegelicht, dat, terwijl art. 
6 van de Textielpraductenbeschikking 1940 
II verbiedt aan natuurlijke of rechtsperso
nen, die van den handel in textielpraducten 
niet hun normaal bedrijf maken, textielpro
ducten te koopen met het doe! deze weder te 
verkoopen, <lit artikel in aansluiting daaraan 
vervolgt met een verbod de aldus gekochte 
textielpraducten te verkoopen , af te leveren 
of te vervoeren zonder schriftelijke vergun
ning en derhalve dit laatste verbod, in casu 
het vervoer niet zou gelden voor personen 
in het algemeen, die van den handel in tex
tielpraducten niet hun normaal bedrijf ma
ken, maar alleen voor die niet-handelaren, 
die gekocht hebben met het doe! om weder 
te verkoopen, zoodat, nu niet aan req.e te
laste is gelegd, dat zij de goederen had ge
kocht met het doe! ze weder te verkoopen, 
het telaste gelegde niet strafbaar is; 

0 . dat de keuze van de woorden ,,de aldus 
gekochte textielpraducten" in genoemde 
wetsbepaling kennelijk erap doelt, dat het 
voor de strafbaarheid van het vervoer niet 
onverschillig is, of hij, die de praducten ver
voert, ze zelf gekocht heeft met het doe! ze 
weder te verkoopen dan wel een antler zulks 
heeft gedaan; 

dat het verbod van vervoer van de aldus 
gekochte textielpraducten dan ook alleen be
treft die praducten, die door denzelfden per
soon, die ze vervoert en die niet van den han
del in die praducten zijn normaal bedrijf 
maakt, ook zijn gekocht met het doe! ze we
der te verkoopen; 

dat het bewezen verklaarde niet inhoudt, 
dat door requirante de textielpraducten, die 
ze ver,roerde, waren gekocht met het doel ze 
wcder t" verkoopen; 

dat derh,ilve reeds daardoor het bewezen 
verklaarde feit niet valt onder het verme).de 
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verbcd van art. 6 van de Textielproducten
beschikking 1940 II, dat het evenmin ople
vert strijd met een ander krachtens de Distri
butiewet 1939 vastgesteld voorschrift, terwijl 
evenmin bij eenig ander wetsvoorschrift te
gen dat feit straf is bedreigd; 

0. dat derhalve het middel gegrond is; 
Vemietigt het bestreden vonnis behalve 

voorzooveel de bewezenverklaring betreft en 
Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. 0. : 

Verklaart het telastgelegde en bewezen 
verklaarde feit niet strafbaar; 

Ontslaat req.e van alle rechtsvervolging te 
dier zake; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

z3 April z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 47, 1°; Slachtverbod 
1940 Rundvee art. 2.) 

Het Hof is er bij zijn arrest kennelijk 
van uitgegaan, dat req. tezamen met 
twee anderen het rund heeft geslacht; 
zoodanige samenwerking behoeft niet uit 
te sluiten, dat req. het telaste gelegde en 
bewezen verklaarde misdrijf, waarbij van 
het medewerken van anderen geen sprake 
is, heeft gepleegd, indien maar req. per
soonlijk den geheelen delictsinhoud van 
dat strafbaar feit heeft vervuld. 

Orn aan te nemen, dat req. een rund 
heeft geslacht is niet noodzakelijk, dat 
req. persoonlijk het rund heeft gedood, 
aangezien het zoogenaamde afslachten 
van het gedoode slachtdier zulk een be
langrijk en noodzakelijk gedeelte van het 
slachtproces vormt, dat het ook op zich 
zelve als slachten van een dier is aan te 
merken. 

Het deelen van het gedoode dier afsnij
den en uitponden, welke handelingen de 
mogelijkheid openlaten, dat req. zich af
zijdig heeft gehouden tot het geslachte 
rund van huid, ingewanden enz. ontdaan 
schoon aan den haak hing, levert op zich 
zelf nog nie t op het zoogenaamde af
slachten van het dier. 

( Anders: Adv.-Gen. Rombach). 

Op het beroep van C . W . V ., van beroep 
slager, wonendf te Zeelst, req. van cassatie 
tegen een arre,,t van het Gerechtshof te 
's-Hertogenbosch van 10 Dec. 1941 , in hooger 
beroep bevestigende, behoudens na te noe
men uitzondering een mondeling vonnis van 
d en Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te 
's-Hertogenbosch van 17 Sept. 1941, waarbij 
req. ter zake van .,opzettelijk handelen in 
strijd met een krachtens het Voedselvoorzie
ningsbesluit vastgesteld voorschrift", met 
aanhaling van de artt. 2 Slachtverbod 1940 
Rundvee, 1, 2, 4 en 15 Voedselvoorzienings
besluit, het Besluit van den Secr.-Gen. van 
het Dep. van Landbouw en Visscherij de dato 
14 Jan. 1941 Stet. 15 Jan. 1941 no. 10, is ver-

oordeeld tot eene gevangenisstraf van zes 
weken, hebbende het Hof het vonnis, voor
zoover deze straf en de daarvoor opgegeven 
bijzondere redenen betreft, vemietigd en den 
req. veroordeeld tot eene gevangenisstraf van 
drie maanden. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
,.S. en/of v. t. van art. 47 Sr., artt. 350, 352, 

359, 415 en 423 Sv., art. 2 Slachtverbod 1940 
Rundvee, artt. r, 2, 4 en 15 Voedselvoorzie
ningsbesluit, doordat het Gerechtshof te 
's-Hertogenbosch (Econ. Kamer) in stede 
van het vonnis te vemietigen en verdachte 
vrij te spreken, het vonnis van den Econ. 
Rechter heeft bevestigd en heeft beslist, dat 
verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan 
het hem telaste gelegde plegen van het feit, 
het slachten van een rund, zulks terwijl uit 
de gebezigde bewijsmiddelen valt af te lei
den, dat verdachte dit feit slechts gepleegd 
heeft te zarrien en in vereeniging met ande
ren, derhalve heeft medegepleegd, wordende 
in art. 47 Sr. zij die een feit medeplegen van 
den pleger onderscheiden;" 

0. dat bij het in zooverre bevestigde von
nis bewezen is verklaard, met qualificatie als 
vermeld, dat req. op 30 Mei. 1941 te Veld
hoven een krachtens het Voedselvoorzie
ningsbesluit vastgesteld voorschrift opzette
lijk niet is nagekomen door, wetende dat bij 
krachtens voormeld besluit uitgevaardigd 
verbod (Slachtverbod 1940 Rundvee) het 
slachten van rundvee is verboden, alstoen al
daar opzettelijk op perceel plaatselijk ge
merkt Djept 124, een rund (vaars) te slach
ten; 

0. dat deze bewezenverklaring steunt op 
de verklaringen van den req. als verdachte, 
luidende: 

,.lk beken op 30 Mei 1941 te Veldhoven op 
perceel plaatselijk gemerkt Djept 124 een 
rund (vaars) te hebben geslacht. Ik had hier
toe geen vergunning. Ik wist, dat ik aldus 
handelde in strijd met de wettelijke voor
schriften. lk deed het samen met van E. en 
A. C. V. en heb persoonlijk deelen van het 
gedoode dier afgesneden en uitgepond ;" 

en van den getuige M. van Gestel, luiden
de: .,Op 30 Mei 1941 heb ik gezien, dat ver
dachte te zamen met A. C. V. en P. H. van 
E. een rund heeft geslacht op perceel plaat
selijk gemerkt Djept 124 te Veldhoven"; 

O. dat het Hof voorts nog heeft overwogen: 
,.dat de raadsman van verdachte nog heeft 
aangevoerd, dat verdachte zich niet aan het 
hem telaste gelegde feit, namelijk het slach
ten van het rund heeft schuldig gemaakt, 
doch slechts aan ,.het met twee andere per
sonen medeplegen van dat feit", daar hij te 
zamen met die personen, nadat een van hen 
drieen het doodelijk schot had gelost, het 
vleesch heeft afgesneden, uitgebeend, schoon
gemaakt en uitgepond; dat dit echter niet 
opgaat, omdat onder het begrip ,.slachten" 
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n iet alleen het toebrengen van het doodelijk 
schot, doch ook de overige voorschreven han
delingen vallen, zoodat verdachte enkele van 
die handelingen verrichtend, daardoor per
soonlijk zich schuldig maakte aan het hem 
bij inleidende dagvaarding telaste gelegdc 
fcit, namelijk hct slachten van hct rund;" 

0. wat het middel betreft; 
dat het Hof bij zijn arrest er kennelijk van 

is uitgegaan, dat req. te zamen met twee 
anderen het in de bewczenverklaring bedoel
de rund heeft geslacht; 

dat zoodanige samenwerking niet behoeft 
uit te sluiten dat req. het telaste gelegde en 
bewezen verklaarde misdrijf, waarbij van het 
medewerken van anderen geen sprake is, 
heeft gepleegd, indien maar req. persoonlijk 
den geheelen delictsinhoud van dat strafbare 
feit heeft vervuld; 

dat het Hof terecht heeft aangenomen, dat 
voor dit laatste niet noodzakelijk is, dat req. 
persoonlijk het rund heeft gedood, aangezien 
het zoogenaamde afslachten van het gedoode 
slachtdier zulk een belangrijk en noodzake
lijk gedeelte van het slachtproces vormt, dat 
het ook op zich zelve als slachten van een 
dier is aan te merken ; 

dat echter hetgeen req. volgens zijn als 
bewijsmiddel gebezigde verklaring persoon
lijk heeft verricht, namelijk deelen van het 
gedoode dier afsnijden en uitponden, welke 
handelingen de mogelijkheid openlaten, dat 
req. zich afzijdig heeft gehouden tot h et ge
slachte rund van huid, ingewanden enz. ont
daan schoon aan den haak hing, op zich zelf 
nog niet oplevert het zoogenaamde afslachten 
v an het dier; 

dat derhalve het vonnis voor wat betreft 
de bewezenverklaring niet behoorlijk met re
denen is omkleed, zoodat het middel ge
grond is; 

Vernietigt het bestreden arrest en recht
doende ingevolge art. ro6 der Wet R. 0.: 

Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 
Arnhem ten einde op het bestaande hooger 
beroep te worden berecht en afgedaan 

[Anders Adv.-Gen. Rombach, die t. a. v. 
het middel opmerkt: 

,,Wij zien dus dat het middel slechts een 
herhaling is van het ter zitting in hooger be
roep gevoerd verweer. Naar mijn meening 
heeft het Hof dit verweer op juiste gronden 
ter zijde gesteld. Onder ,,slachten" in de ver
schillende thans geldende ,,slachtverboden" 
moet niet alleen verstaan worden het dooden 
van het dier, maar vallen ook verschillende 
andere handelingen en onder meer het af
snijden van deelen van het gedoode dier en 
het uitponden daarvan. Zoo kon het Hof be
slissen, dat requirant, al zou hij de handeling 
van het dooden zelf niet verricht hebben, 
toch het feit van het slachten heeft gepleegd 
en niet alleen dat hij dit feit heeft medege
pleegd met anderen. 

l k concludeer tot verwerping van het be
roep."] 

(N. J.) 

z3 April z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Crisis-Zuivelbesluit 1940 I (bo
ter) art. 4.) 

Een nadere bepaling van het begrip 
,,karninrichting of karnwerktuig" is in 
het Crisis-Zuivelbesluit 1940 I (boter) 
niet aanwezig; het voorhanden hebben 
van eenige onderdeelen van zulk een in
richting of werktuig valt dan ook alleen 
onder de verbodsbepaling, indien die 
onderdeelen te zamen een zoodanige in
richting of werktuig vormen. D it is niet 
het geval met de in de bewezenverkla
ring genoemde onderdeelen van een karn
toestel (een karnton en een kamstoel 
met draaibare deelen). 

( Anders Adv.-Gen. Rombach). 

Op het beroep van G. C . V., van beroep 
landbouwer, wonende te Deest (gemeente 
Druten), req. van cassatie tegen een mon
deling vonnis van den Econ. Rechter bij de 
Arr.-Rechtbank te Arnhem van 17 Nov. 1941, 
waarbij hij ter zake van ,,in strijd handelen 
met een bij of krachtens het Voedselvoorzie
ningsbesluit gesteld verbod of vastgesteld 
voorschrift", met aanhaling van de artt. 1, 3, 
14, 15 Econ. Sanctiebesluit 1, 4, 7, 15, 17, 18 
Voedselvoorzieningsbesluit, 1, 31, 36 Land
bouwcrisiswet 1933, 1, 4, 13 Crisiszuivelbe
sluit 1940 I (boter), 1, 23, 33, 91 Sr., is ver
oordeeld tot een geldboete van veertig gul
den en tien dagen vervangende hechtenis, 
met verbeurdverklaring van de in beslagge
nomen karnton en karnstoel. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Econ. Rechter te Amhem heeft bij 
vonnis van 17 Nov. 1941 ten laste van den 
req. bewezen verklaard dat hij te Deest (ge
meente Druten) op of omstreeks 5 Aug. 1941 
een karnton en een karnstoel met draaibare 
deelen voorhanden heeft gehad. H ij heeft dit 
feit gequalificeerd: in strijd handelen met 
een bij of krachtens het Voedselvoorzienings
besluit gesteld verbod of vastgesteld voor
schrift. Het door hem bedoelde verbod is te 
vinden in art. 4 van het Crisiszuivelbesluit 
1940 I (boter) waar wij lezen in een derde 
lid: Het voorhanden of in voorraad hebben 
van een karninrichting of karnwerktuig is 
verboden. 

Er zijn twee middelen van cassatie voor
gesteld: 

I. S. en/of v. t. van art. 4 lid 3 en art. 5 
lid I van het Crisiszuivelbesluit 1940 I (bo
ter) van 13 Juli 1940 no. 2781. 

II. S . en/of v. t. van art. 352 Sv. 
Het eerste middel wordt aldus toegelicht: 

Rea . is veehouder en had op zijn boerderij 
als zoogenaamde ,,spoelington" in gebruik 
een oude karnton, waarin hij de, van de 
M elkinrichting, Melkerij Lent te Nijmegen, 
terugontvangen zure en/of ondermelk stortte, 
ten behoeve van zijn varkens. Bij deze karn
ton had req. een karnstoel met draaibare dee
Jen met dien verstande echter dat de karnton 
steeds buitenshuis stond en de karnstoel op 
de ,,dee!" lag. De onderdeelen, waarop het 
bij het karnen van boter echter aankamt, te 
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weten het deksel van de kamton met daaraan 
bevestigd rondsel, zijnde de onderdeelen, 
welke, indien er van verzegeling door de cri
sis-ambtenaren sprake is, verzegeld worden, 
en kamstok, waren niet in zijn bezit en nim
mer in zijn bezit geweest. Hetgeen req. voor
handen of in voorraad had aan onderdeelen, 
n.l. een kamton met kamstoel met draaibare 
deelen, was niet voldoende om daarmee bo
ter te kamen en kan dus niet geacht worden 
te zijn ,.een kaminrichting of kamwerktuig" 
in den zin van voormeld artikel van het Cri
-siszuivelbesluit. 

De toelichting van het tweede middel luid
de: Het ten laste gelegde feit , het voorhan
den hebben van een kamton en een kamstoel 
met draaibare deelen is bewezen geacht, doch 
dit feit is nergens strafbaar gesteld en daar
om had de Econ. Rechter te Amhem req. tot 
cassatie behooren te ontslaan van alle rechts
vervolging te dier zake. 

Naar mijn meening kan de strekking van 
beide middelen aldus worden weergegeven 
dat de voorwerpen die req. voorhanden had, 
te weten een karnton en een kamstoel met 
draaibare deelen, niet zouden vallen onder 
bet begrip karninrichting of kamwerktuig 
van art. 4 van het Crisiszuivelbesluit 1940 I 
(boter). 

Een wettelijke definitie of uitbreiding van 
het begrip kaminrichting of karnwerktuig 
bestaat niet. Wij zullen dus daaronder moe
ten verstaan een inrichting of werktuig, be
-stemd om de boter van de melk af te schei
den, terwij l wij ieder onderdeel van zooda
nige inrichting of werktuig op zichzelf niet 
als een karninrichting of karnwerktuig mogen 
qualificeeren. Wat dit laatste punt betreft is 
niet het voorbeeld gevolgd van de Wet van 
19 Mei 1922 S. 329, die in art. r, 2e lid, alle 
onderdeelen van een distilleertoestel onder 
het begrip distilleertoestel brengt. Wel zul
len wij echter, evenals genoemde wet dit voor 
distilleertoestellen bepaalt, moeten aanne
m en dat een karninrichting of kamwerktuig 
<lien naam dragen kan ook al bevindt die 
inrichting of dat werktuig zich niet in zoo
danigcn staat dat er dadelijk gebruik van kan 
worden gemaakt. Het ontbreken zelfs van 
enkele voor het gebruik noodzakelijke onder
deelen ontneemt m. i. aan de inrichting of 
het werktuig niet de hoedanigheid van een 
inrichting of werktuig bestemd tot het kar
nen van melk te zijn. Op grond van deze 
overwegingen hen ik van meening dat de 
rechter, nu bij verdachte voorhanden bevon
den waren een kamton en een karnstoel met 
draaibare deelen, kon beslissen dat deze een 
karnwerktuig voorhanden had in den zin van 
art. 4 van het meergenoemde besluit. 

Ik acht derhalve de middelen van cassatie 
ondeugdelijk en concludeer tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis is bewezen 
verklaard met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, dat req. te Deest (gemeente 
Druten) op of omstreeks 5 Aug. 1941 een 
karnton en een kamstoel met draaibare dee
len voorhanden heeft gehad; 

0 . dat de middelen van gelijke strekking 
zijn, immers beide bestrijden de strafbaar
verklaring van het bewezenverklaarde feit; 

0. hieromtrent: 
dat art. 4 3e lid van het Crisis-Zuivelbe

sluit 1940 I (boter) verboden verklaart het 
voorhanden of in voorraad hebben van een 
karninrichting of kamwerktuig; dat een na
dere bepaling van het begrip ,.karninrich
ting of karnwerktuig" in genoemd voorschrift 
niet aanwezig is en het voorhanden hebben 
van eenige onderdeelen van zulk een inrich
ting of werktuig dan ook alleen onder ge
noemde verbodsbepaling valt, indien die on
derdeelen te zamen een zoodanige inrichting 
of werktuig vormen; 

dat dit echter niet het geval is met de in 
de bewezenverklaring genoemde onderdeelen 
van een karntoestel en mitsdien het bewezen
verklaarde feit niet valt onder genoemde 
verbodsbepaling; dat het evenmin oplevert 
een in strijd handelen met eenig ander bij of 
krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit ge
steld verbod of vastgesteld voorschrift en 
mitsdien niet strafbaar is volgens de in deze 
toegepaste strafbepaling van art. 15, re lid 
van het Voedselvoorzieningsbesluit; · 

dat het bestreden vonnis derhalve niet in 
stand kan blijven; 

Vernietigt dat vonnis, behalve voor wat 
betreft de bewezenverklaring, en 

Rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet 
R. 0 .: 

0. dat het bewezenverklaarde evenmin valt 
onder eenige andere strafbepaling; 

Ontslaat den req. ter zake van alle rechts
vervolging; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

(N. J.) 

15 April 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Alg. Bep. art. 4; Gemeente
wet art. 281.) 

Onder .,tot stand gebrachte werken" 
(art. 281 Gemeentewet) heeft de R . v. 
B. terecht begrepen de in het onderha
vige geval tot stand gebrachte verbete
ring van den Gapingschen weg. 

De vraag of bij de heffing van baat
belasting de verdeeling over de percee
len billijk is, staat niet ter beoordeeling 
van den rechter. 

Het is den wetgever, dus oak den ge
meentelijken wetgever, niet verboden 
aan zijn voorschriften terugwerkende 
kracht te verleenen. 

Uit de omstandigheid, dat het perceel 
uitgang heeft op een - blijkbaar open
baren - landweg, die op den Gaping
schen weg uitrnondt, volgt, dat het per
ceel uitgang heeft over laatstgenoemden 
weg. 
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De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

A. J . te Middelburg tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Belas
tingen aldaar van 29 Nov. 1941 betr. een 
hem opgelegden aanslag in de Baatbelasting 
No. 3 in de Gem. Vrouwenpolder, belasting
jaar 1941; 

Gezien de stukken; 
0. dat van de Verordening tot heffing en 

invordering van een baatbelasting No. 3 in 
de Gem. Vrouwenpolder, vastgesteld door 
den Raad dier Gemeente den sen April 1940 
en goedgekeurd bij besluit van den Seer.
Gen., wnd. Hoofd van het Dep. van Binnen
landsche Zaken van 2 Aug. 1940, luidende: 

,,Art. r. In deze gemeente wordt onder 
de naam van baatbelasting no. 3 als bijdrage 
in een gedeelte van de, ten laste der gemeente 
blijvende kosten, verbonden aan de verbete
ring van den Gapingschenweg, deel van weg 
no. 30 a van het Tertiair wegenplan voor 
Zeeland 1938, loopende vanaf de zoogenaam
de Koepel, gelegen onder de gem. Seroos
kerke (W) Z. tot de zoogenaamde Bosch
heul, gelegen onder de gem. Veere, voor zoo
ver genoemde weg gelegen is onder de gem. 
Vrouwenpolder, een belasting geheven, we
gens de, in die gemeente gelegen gebouwde
en ongebouwde eigendommen, die zelve of 
wier aanhoorigheden aan dien weg belenden 
en wegens in die gemeente gelegen gebouw
de_ en ongebouwde eigendommen, die zelve 
of wier aanhoorigheden, in de onmiddellijke 
n abijheid van dien weg gelegen zijn, daarop 
of daarover uitgang hebben. 

Art. 2. 0nder ,,in de onmiddellijke nabij
heid gelegen zijn" in art. 1 bedoeld, worden 
verstaan, de gebouwde en ongebouwde eigen
dommen, welke gelegen zijn binnen een straal 
van 600 M. berekend uit den as van den in 
art. 1 bedoelden weg. 

Art. 3. Belastingplichtig is hij of zij, die 
het genot heeft van de gebouwde- of de on
gebouwde eigendommen krachtens recht van 
bezit of eenig ander zakelijk recht. 

Als genothebbende wordt aangemerkt hij / 
zij, die op 1 Jan. van het belastingjaar, als 
zoodanig in de kad. leggers is aangewezen, 
tenzij kan worden aangetoond, dat te zijnen/ 
haren opzichte een misstelling in die leggers 
heeft plaats gehad, of dat de voor 1 Jan. 
plaats gehad hebbende veranderingen zijn / 
haar persoon betreffende, daarin nog niet 
waren opgenomen, in welke gevallen met den 
gewijzigden toestand rekening wordt gehou
den. 

Zijn er t. a. v. eenig perceel twee of meer 
genothebbenden, dan zijn alien hoofdelijk 
voor het geheele bedrag van den aanslag aan
sprakelijk. 

Art. 4. Het belastingjaar loopt van 1 Jan. 
tot en met 31 Dec. d .a.v. 

D e belasting wordt geheven gedurende 
twintig achtereenvolgende jaren, aanvangen
de 1 Jan. 1940."; 

dat belanghebbende in bovengenoemde be
lasting is aangeslagen als eigenaar van per
ceelen bouw- en weiland, gelegen in vermelde 

gemeente, tot een bedrag van f 2.42, en, na 
vergeefsche reclame, van de beschikking van 
den Burgemeester in beroep is gegaan; 

dat de R. v. B . n. a . v. de betwisting door 
belanghebbende van de rechtsgeldigheid der 
verordening heeft overwogen, dat de Ge
meente, die den bij de verordening bedoelden 
weg, al ware deze - gelijk door belangheb
bende beweerd, doch door de Gemeente be
streden - reeds eerder uitsluitend door par
ticulie r initiatief verhard, nader heeft ver
beterd, in de desbetreffende wettelijke be
palingen steun kan vinden voor de invoering 
eener baatbelasting, in voege als te dezen 
met inachtneming van de deswege geldend; 
wetsvoorschriften, is geschied; 

dat de Raad voorts nog heeft overwogen: 
,,dat, blijkens den inhoud van de overge

legde toelichting, behoorende bij het besluit 
van den Raad der Gemeente, houdende vast
stelling der verordening, het bedrag der hef
fing niet onevenredig is aan de kosten, die 
de Gemeente zich ter verbetering van den 
weg heeft getroost, en overigens de billijk
heid der gevorderde bijdrage niet ter beoor
deeling van dezen Raad staat; 

,,dat belanghebbende's verweer tegen de 
rechtsgeldigheid der verordening dus moet 
worden verworpen en geen wetsvoorschrift 
verbiedt, dat de d.d. s April 1940 vastgestel
de en d.d. 2 Aug. 1940 goedgekeurde verorde
ning geacht werd met ingang van 1 J an. 1940 
in werking te zijn getreden; 

,,dat de bedoelde perceelen, gelegen bin
nen den straal in art. 2 der verordening aan
geduid, in de onmiddellijke nabijheid van 
dien weg zijn gelegen; 

,,dat de perceelen nu wel niet rechtstreeks 
op den Gapingschen weg uitgang hebben, 
doch wel geacht moeten worden over dien 
weg uitgang te hebben, nu zij immers uitgang 
hebben op een landweg, die op bedoelden 
hoofdweg uitmondt, en de bedrijfsgebouwen 
van belanghebbende's pachter in het dorp 
Gapinge zijn gelegen, zoodat deze, voor af
en aanvoer van of naar de perceelen, van 
den hoofdweg moet gebruik maken; 

,,dat de perceelen dan ook in de belasting
heffing mochten worden betrokken en het 
niet ter zake doet, of de eigenaar dan wel de 
gebruiker door de wegverbetering zou zijn 
gebaat; 

,,dat belanghebbende, eigenaar, en mits
dien krachtens zakelijk recht genot hebbende 
der perceelen, dus terecht werd aangeslagen;" 

dat de Raad daarop de b estreden beschik
king bevestigd en den aanslag heeft gehand
haafd; 

0 . dat belanghebbende in cassatie stelt: 
S. en/of v. t . van art. 281 der Gemeentewet 
i. v. m. de artt. 1 en 3 der Verordening tot 
heffing en invordering van een baatbelasting 
No. 3 in de Gem. Vrouwenpolder; 

dat belanghebbende zich in de eerste plaats 
er over beklaagt, dat door den R. v. B . iden
tiek wordt verklaard een verbetering met 
nieuw tot stand gebrachte werken, gelijk 
klaarblijkelijk in art. 281 der Gemeentewet 
wordt bedoeld, doch dat deze grief niet op-
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gaat, aangezien de genoemde wetsbepaling 
enkel gewaagt van ,,tot stand gebrachte wer
ken", waaronder door den Raad terecht is 
begrepen de in het onderhavige geval tot 
stand gebrachte verbetering van den Gaping
schen weg; 

dat belanghebbende vervolgens den Raad 
verwijt ,ivel te hebben onderzocht, of de hef
fing billijk is t. o. v . de kosten, die de Ge
meente zich heeft getroost, maar niet of de 
verdeeling over de perceelen billijk is; dat 
echter deze grief niet kan slagen, vermits de 
laatste vraag niet ter beoordeeling van den 
rechter staat; 

dat belanghebbende verder nog aanvoert, 
dat de wet slechts kan verbinden voor hct 
toekomstige en niet voor het verleden, doch 
ook deze grief niet tot cassatie kan leiden, 
daar het den wetgever, en dus ook den ge
meentelijken wetgever, niet verboden is aan 
zijn voorschriften terugwerkende kracht te 
verleenen ; 

dat belanghebbende zich voorts bezwaard 
gevoelt, omdat het perceel uitgang heeft op 
een weg, die eenerzijds uitgang heeft op den 
Gapingschen weg, doch anderzijds uitmondt 
op zeer verschillende wegen, o. a. op den weg 
Middelburg-Veere, zoodat het perceel geens
zins uitsluitend uitgang heeft op den Gaping
schen weg, maar ook op den Veerscheweg, en 
de toevallige omstandigheid, dat de tegen
woordige pachter zijn bedrijfsgebouwen in 
Gapinge heeft, nimmer beslissend kan zijn 
voor de belastbaarheid van het perceel; 

dat deze grief tevergeefs wordt voorgedra
gen, aangezien de verordening niet eischt, dat 
de eigendommen uitsluitend op of over den 
Gapingschen weg uitgang hebben; dat het
geen de bestreden uitspraak vermeldt om
trent de Jigging van de bedrijfsgebouwen van 
den tegenwoordigen pachter niet als beslis
send voor de belastbaarheid van het perceel, 
maar veeleer als een argument t en overvloede 
moet worden aangemerkt, nu reeds uit de om
standigheid, dat het perceel uitgang heeft op 
een - blijkbaar openbaren - landweg, die op 
den Gapingschen weg uitmondt, volgt, dat 
het perceel uitgang heeft over laatstgenoem
den weg; 

dat belanghebbende ten slotte voordraagt, 
dat geen recht is gedaan op een, bij de mon
delinge behandeling gevoerd, verweer, dat 
art. 281 der Gemeentewet de heffing slechts 
toelaat gedurende 30 jaren, <loch dat in 1940 
was afgeloopen een heffing voor denzelfden 
weg voor verbetering gedurende 20 jaren, 
zoodat na laatstgenoemde 20 jaren nog slechts 
10 jaren overblijven en dus een verordening, 
die een heffing vaststelt van wederom 20 ja
re n, in strijd is met art. 28I; 

dat deze grief feitelijken grondslag mist, 
aangezien uit de bestreden uitspraak niet 
blijkt, dat vermeld verweer is gevoerd; 

dat mitsdien geen der grieven tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

z7 April z942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van ' 
Binnenlandsche Zaken. (Woningwet 
art. 2.) 

Er kan niet worden gezegd, dat appel
lante, hoewel zij in de toekomst sterk 
beperkt wordt in de mogelijkheid van 
bebouwing van haar grond, door de on
derhavige rooilijnverordening ernstig in 
hare belangen zal worden geschaa:i, nu 
het grootste dee! van haar terrein voor 
bedrijfsdoeleinden is bestemd en inzon
derheid voor uitbreiding van gemeente
lijke instellingen zal moeten dienen, 
waartoe het binnen afzienbaren tijd door 
de gemeente zal moeten worden aange
kocht of onteigend, terwijl in afwachting 
daarvan de exploitatie der bestaande 
woningen ongestoord voortgang zal kun
nen vinden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het ter goedkeuring aangeboden 
besluit van den burgemeester van 's-Graven
hage van 19 Dec. 1941, no. 83472, afd. S. en 
B ., onder meer inzake intrekking en vast
stelling van rooilijnen voor gronden, gelegen 
aan de Van Boecopstraat, den Noord-West
Buitensingel en den Loosduinscheweg (Ver
ordening Van Boecopstraat); 

Gezien het dezerzijdsch besluit van 4 
Maart 1942, B.Z. no. 2 V, tot verdaging van 
de beslissing omtrent goedkeuring van het 
vorengenoemd besluit van den burgemeester 
van 's-Gravenhage; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bcstuur, gehoord, advies van 
8 April 1942, no. 54; 

0. dat de burgemeester van 's-Gravenhage 
bij besluit van 19 Dec. 1941, no. 83472, Afd. 
S . en B ., onder intrekking van de Verorde
ning Van Boecopstraat, vastgesteld bij raads
besluit van 22 F ebr. 1937, goedgekeurd bij 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 4 Mei 1937, G.S. no. 69, en gewijzigd bij 
raadsbesluit van 19 Mei 1941, goedgekeurd 
bij besluit van Ged. Staten voornoemd van 
5 Aug. 1941, G .S . no. 356, heeft vastgesteld 
eene Verordening tot vaststelling van rooi
lijnen en tot regeling overigens van de be
bouwing en het gebruik van gronden, ge
legen aan de Van Boecopstraat, den Noord
West-Buitensingel en den Loosduinscheweg 
(Verordening Van Boecopstraat); 

dat tegen deze verordening bezwaar is in
gebracht door de Naamlooze Vennootschap 
Nationale Crediet Vereeniging, te 's-Graven
hage, hetwelk, evenals dat , ingediend tegen 
het ontwerp •Jan de verordening, hierop 
neerkomt, dat zij is eigenares van twee er
ven (straat), van een perceel water en van 
28 huizen met erven, in het ontwerp (Veror
dening Van Boecopstraat) gelegen, welke 
kadastraal bekend zijn gemeente 's-Graven
hage, sectie U, nummers 172 tot en met 202 
en tezamen groot zijn 17 Are 95 centiaren; 
dat in het raadsbesluit van 22 Febr. 1937 
circa 1 7 Are bestemd is voor bouwterrein, 
thans slechts circa . n½ Are; dat de nog 
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kortgeleden massale vorming nu verbrok
keld is; dat in het raadsbesluit van 22 Febr. 
1937 op haar terrein, wanneer uiteindelijk 
hare bestaande goede woningen gesloopt 
zijn, plaats is voor 24 aaneengesloten bene
den- en bovenwoningen; dat volgens het aan
hangig zijnde ontwerp er misschien plaats 
voor slechts 2 woningen is; dat de overige 
bouwgrond nu, volgens de nieuwe verorde
ning, aangewezen zal warden voor bedrijfs
doeleinden; dat zij , mede door de hooge kos
ten van verbeteringen en onderhoud, ge
maakt aan hare 28 bestaande panden, een 
aantrekkelijk, ook uitwendig, gunstig gelegen 
en verzorgd blok woningen voor de kleine 
beurzen heeft verkregen; dat de huren f 3 en 
f 2.75 per week bedragen; dat zij van mee
ning is, dat in bet volgens de Woningwet 
vastgestelde plan van 22 Fehr. 1937, hare 
woningen, welke geen beletsel zijn om het 
geheele groote plan overigens geheel af te 
maken. nog tientallen van jaren in trek zullen 
zijn; dat zij op het eind van haar kostbare 
maatregelen en streven in die richting nu 
verrast wordt met een nieuwe verordening; 
dat de onderhavige wijziging van het plan 
ten opzichte van hare beleggingen veel moei
lijkheden schept; dat zij verzoekt, de wijzi
ging van het nog zoo kart geleden gemaakte 
plan Van Boecopstraat niet goed te keuren; 

0. dat op grand van de overgelegde stuk
ken moet warden aangenomen, dat het in
derdaad wenschelijk is, dat in de onderhavi 
ge wijk grand wordt gereserveerd voor de 
eerlang te verwachten uitbreiding van de 
terreinen van het Gemeentelijk Electrici
teitsbedrijf en den Geneeskundigen- en Ge
zondheidsdienst en dat hierin door de nieuwe 
verordening op doeltreffende wijze wordt 
voorzien, terwijl die verordening t evens uit 
een oogpunt van volkshuisvesting gunstiger 
toestanden zal scheppen; 

dat niet te verwachten is, dat de belangen 
,der eigenaren van gronden ter plaatse door 
deze vero rdening in onredelijke mate nadeel 
zullen ondervinden; 

dat met name niet gezegd kan warden, dat 1 

de N. V . Nationale Crediet-Vereenigin g,hoe
wel zij in de toekom st sterk beperkt wordt 
in de mogelijkheid van bebouwing van haar 
grand, door de verordening ernstig in hare 
belangen zal warden geschaad; 

dat toch het grootste dee! van haar terrein 
voor bedrijfsdoeleinden is bestemd en inzon
derheid voor uitbreiding van de vorenge
noemde gemeentelijke instellingen zal moe
ten dienen, waartoe het binnen afzienbaren 
t ijd door de gemeente zal behooren te war
den aangekocht of onteigend, zoodat alsdan 
een behoorlijke schadeloosstelling aan de 
Naamlooze Vennootschap zal zijn gewaar
borgd, terwijl in afwachting daarvan de ex
ploitatie der bestaande woningen ongestoord 
voortgang zal kunnen vinden; 

dat in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, Th. Aardse, eige
naar van een fab riek ter plaatse, die tegen 
het ontwerp der verordening had gerecla-

meerd nog gewezen heeft op de ernstige na
deelen, welke voor zijn fabriek zouden ver
bonden zijn aan het projecteeren van een 
straat door zijn terreinencom plex; 

dat echter, zooals door den gemachtigde 
van het gemeentebestuur van 's-Gravenhage 
in de vorengemelde vergadering naar voren 
werd gebracht, deze fabrikant niet kan ge
acht warden door de thans vastgestelde ver
ordening schade te ondervinden, vermits de 
bedoelde straat ook op het bestaande plan 
reeds aangegeven staat, terwijl in hare pro
jectie op het nieuwe plan slechts eenige wij
ziging van weinig beteekenis is gebracht; 

dat dus het vorengenoemd besluit van den 
burgemeester van 's-Gravenhage voor goed
keuring in aanmerking komt ; 

Gezien de Woningwet, de Achtste Veror
dening van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied en de zesde dezerzijdsche 
beschikking ter uitvoering van deze veror 
dening (Nederlandsche Staatscourant no. 
206 van 1941); 

Heeh op grand van paragraaf 1 der Ver
ordening no. 23/rg40 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten : 

het vorengenoemd besluit van den burge
meester van 's-Gravenhage van 19 D ec. 1941 
goed te keuren. (A. B.) 

20 April z942. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Voedselvoorzieningsbesluit art. 
2.) 

In art. 2 Voedselvoorzieningsbesluit 
warden den houder van een product 
plichten van doen en van laten opgelegd, 
welke hij , zoolang hij dat product voor
handen heeft, ten opzichte daarvan zal 
hebben te betrachten. Het bewezenver
klaarde houdt nu we! in, dat req. eenig 
product (varkensvleesch) voorhanden 
heeft gehad, maar niet, dat hij t. a. v. 
dat vleesch, terwijl hij het voorhanden 
had en dus onder de gemelde gebodsbe
paling vie!, iets heeft gedaan, waarvan 
het nalaten toen voor hem plicht was; 
mitsdien is dat ,,voorhanden hebben" 
niet in strijd met het genoemde voor
schrift. Evenmin levert het op een han
delen in strijd met eenig ander voor
schrift van het Voedselvoorzieningsbe
sluit. 

In die omstandigheden is de bewezen
verklaring voor zoov er inhoudende, dat 
gemeld voorhanden hebben ,,opzettelijk 
in strijd met het Voedselvoorzieningsbe
sluit" is gepleegd, dus dat req .'s opzet 
tijdens dat voorhanden hebben gericht 
was op het in strijd handelen met dat 
besluit, welke slechts steunt op een ver
klaring van req ., dat hij, ter11njl hij wist 
dat dit verboden was, de in de bewezen-

K . 2663 
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Bl'graafwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnen/andsche Za
ken. (Wet op het begraven artt. 14 en 16.) 
- De termijn van een maand, bedoeld in 
art. 14 laatste lid, moet geacht worden te 
zijn aangevangen daags nadat het bestre
den besluit van Ged. Staten aan den ap
pellant is verzonden. - Nu in de omgeving 
van de aan te /eggen begraafplaats een 
samenhangende bebouwing aanwezig is en 
aaneengesloten woningcomplexen zijn ge
bouwd, waarvan de aistand tot het voor 
uitbreiding der begraaiplaats bestemde 
terrein varieert van 26.50 tot 31 meter, is 
de voorgenomen aanleg in strijd met het 
bepaalde in art. 16 ze lid. Ten onrechte is 
derhalve het weigeringsbesluit van B. en 
W. vernietigd. Aan het 3e lid van art. 16, 
ingevoegd bij besluit van den Secr.-Gen. 
v. Binn. Zaken van z z Juli 1941, Stet. no. 
142, is in casu geen toepassing gegeven. 

27 Februari. 
(,emeentebestu u r. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 228d.) - Terecht 
hebben Ged. Staten goedkeuring onthou
den aan een raadsbesluit tot verkoop van 
grand, waarop de kooper een woonhuis wil
de bouwen, aangezien het bouwen van een 
woonhuis ter plaatse i"n strijd zou zijn met 
de bomvverordening, van welke verbods
bepaling weliswaar vrijstelling mogelijk is, 
doch waaromtrent het geenszins vaststaat, 
dat deze vrijste//ing kan of zal warden ver
leend. 2 Maart . 

Jllstrlbntlewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv . art . 

341; Distributiewet 1939, art. 18.) - Req. 
heeft, erkennend het telaste ge/egde te heb 
ben begaan, de juistheid toegegeven van 
al hetgeen in de te laste legging voorkomt. 
Het proces-verbaal, dat mede tot het be
wijs is gebezigd, houdt weliswaar omtrent 
een bepaald onderdeel der te Jaste legging 
niets in, doch req.'s verklaring behoefde 
ook niet op a/le punten door andere be
wijsmiddelen te worden gesteund. - Bij de 
qua/ificatie van het straibaar ieit, be
staande in de opzettelijke overtreding van 
een bij of l<rachtens de D istributiewet 1939 
vastgesteld voorschriit · of opge/egde ver-

plichting is niet noodig, dat daaruit nader 
blijkt welk voorschrift, ingevolge deze wet 
gegeven, overtreden is. 2 Maart. 

Ontelgeniugswet. 
-Arrest van den Hoogen R aad. (Onteig.wet 

artt. 40, 41; Rv. artt. 398-429.) - D e 
niet-toepasselijkheid van de voorschriften 
van het Besluit met betrekking tot het 
vervreemden van /andbouwgronden op 
onteigening ten algemeenen nutte brengt 
niet mede, dat de waarde van het te ont
eigenen goed, /os van den invloed, dien de 
bepalingen van het Besluit en de overeen
komstig art. 7 van het Besluit voor het 
Pachtbureau gegeven bindende algemeene 
richtlijnen op de waarde van landbouw
gronden uitoeienen, zou moeten worden 
vastgesteld. - De Rechtb. heeft onder de 
werking van genoemd Besluit aan den 
grand eene waarde van f 0.50 per M 2 toe
gekend, daarbij er van uitgaand, dat met 
het oog op !lard en Jigging van den grond 
verkoop tegen genoemd bedrag bij het 
Pachtbureau geen bezwaar zou ontmoeten. 
Niet in te zien is, waarom de R echtbank 
niet zou mogen uitgaan van de ervaring, 
dat de Pachtbureaux zich in het algemeen 
niet streng aan de letter van de ingewik
kelde prijsdrukkende bepalingen houden. 
Het is aannemelijk, dat de Rechtb. daarbij 
aan onwettige hande/ingen van de Pacht
bureaux niet h ~eft gedacht. - D e beoor
deeling, of eene contrapraestatie belang
rijk hooger is dan de opbrengstwaarde van 
het goed, is afhankelijk van waardeering 
van de ieitelijke omstandigheden betrek
k elijk dat goed en staat derhalve, als van 
feitelijken aard, niet onder toezicht van 
den Hoogen Raad. - Noch d.e omstandig
heid, dat het onteigende weiland door een 
weg i s gescheiden van de buitenplaats, 
noch de omstandigheid, dat dit weiland 
door den onteigende wordt verpacht en de 
buitenplaats door hem wordt bewoond, 
vormt een 'beletsel om d e buitenplaats als 
,,het niet onteigende" in den zin van art. 
41 Onteig.wet aan te merken, nu de eigen
dom van het weiland, evena/s voorheen de 
erldienstbaarheid van uitzicht, strekt om 
aan den onteigende als eigenaar van· de 
buitenp/aats het genot van onbelemmerd 
uitzicht te verschaffen en voor de toekomst 
te verzekeren. 4 Maart . 



Wonlngwet. 
- Beslui<t van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 43.) - Een bepaling 
in voorschriiten krachtens art. 43, volgens 
welke een groot aantal woningen in het be
trokken dee/ der gemeente voortaan slechts 
met goedvinden van den burgemeester a/s 
zoodanig zou mogen blijven gebruikt war
den, Jegt de beslissing over de vraag, of de 
eigenaren der bestaande woningen al dan 
niet aan deze zeer ver gaande en welhaast 
aan onteigening grenzende beperking van 
hun eigendomsrechten zullen zijn onder
worpen, in handen van den burgemeester, 
en is dan ook niet voor goedkeuring va't
baar. - Evenzeer bestaat bezwaar tegen 
de omstandigheid, dat onder de werking 
der verordening vallen de openbare wegen 
en wateren, voor welke de in de voorschrif
ten gegeven bestemming tot uitoefening 
van een bedrijf van handel of nijverheid 
niet kan gelden, zoomede de terreinen der 
spoorwegen, voorzoover zij niet kunnen ge
acht worden bestemd te zijn voor handel 
en nijverheid. 4 Maart. 

Armenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Armenwet art. 39.) - Wel was pa
tiente, toen zij als dienstbode haar intrek 
nam in een sanatorium te Z . geestelijk niet 
als geheel volwaardig aan te merken, doch 
zij was toen tot het vestigen van een hoofd
verblijf in staat. Haar verblijf in het sana
torium droeg, al werden de voorwaarden 
daarvoor geheel buiten haar om geregeld, 
niet een zoo afhankelijk karakter, dat uit 
dien hoofde de band met de vorige woon
p/aats zou mogen geacht worcfen niettegen
staande haar vertrek uit die gemeente in 
stand te zijn gebleven. Derhalve moet de 
gemeente Z. a/s woonp/aats in den zi'n van 
art. 39 warden aangemerkt. 4 Maart. 

Wonlngwet. 
- Besluit van den S ecretaris-Generaal van 

het Departemerlt van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36 j 0

• art. 43.) -
Door de in de bebouwingsvoorschriften 
voorgeschreven grondoppervlakten voor 
vrijstaand.e landhuizen en Jandarbeiders-
woningen zou worden mogelijk gemaakt 
dat andere personen dan die, welke voor
nemens zijn het land te bewerken, zich ter 
p/aatse zouden vestigen, hetgeen niet ge
wenscht is. - Ten onrechte ontbreekt in 
d e bebouwingsvoorschriften ten aanzi'en 
van bepaalde bebouwing, een voorschriit 
betreiiend den zijdelingschen a/stand tot 
de erischeiding en een voorschriit ter rege
ling van de dichtheid der bebouwing fangs 
de onderscheidene wegen. - Uit stede
bouwkundig oogpunt is het ongewenscht, 
dat aan het gemeentebestuur de bevoegd
heid is gegeven toe te staan, dat in het 
gebied, bestemd voor Jande!ijkebebouwing, 
inrichtingen voor vervaardiging of herstel
ling van producten warden gebouwd. 

5 Maart. 

Ambtenaren wet. 
- Uitspraak van den Centralen R aad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. z; 
Wachtge/dbesluit art. I, eerste lid; Ar
beidsbemiddelingswet z930 art. 20; Veror
deningenblad voor het bezette Neder/and
sche gebied z94z Stuk 33 No. z52, betref
fende bijzondere maatrege/en op admi
nistratiei rechter/ijk gebied art. 3.) - Te
recht heeft de burgemeester, waarnemende 
de taak van h et gemeentelijke Scheidsge
r;echt, uitspraak gedaan op een beroep, bij 
dat gerecht ingesteld tegen een besluit van 
Burgemeester en Wethouders. - Indertijd 
heeft de gemeenteraad klager benoemd tot 
directeur van den gemeentelijken dienst 
der werkloosheidsv,erzekering en arbeids-

. bemiddeling, tevens directeur der Districts
arbeidsbeurs". Het woord ,,tevens" moet 
in dit verband worden verstaan a/s ,,bene
vens tot." Ook in deze laatste iunctie was 
klager ambtenaar in dienst der gemeente, 
niet van het Rijk. - Uit de feitelijkheid 
van de opheiling der Distridtsarbeidsbeurs 
per I Mei z94z en het beta/en van de di
recteurstoelage tot dezen datum wordt aan
genomen, dat klager met ingang van dezen 
datum uit deze iunctie eervol is ontslagen 
wegens opheifing der betrekking. - D e 
weigering wachtge/d toe te kennen op de
zen grond, dat klager niet ontslagen is, 
berust dus niet op goeden grond; verstaan 
wordt, dat hij recht heeit op wachtge/d. 

Econ. Sanctlebeslult. 
5 Maart . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Econ. 
Sanctiebesluit z94z art. z4.) - Het Econ. 
Sanctiebesluit z94z is in werking getreden 
op 6 Sept. z94z, terwijl bij art. I van da,t 
Besluit het opzettelijk handelen in stri.id 
met voorschriften gesteld bij of krachtens 
de Landbouwcrisiswet z933, de Distribu
·tiewet z939 en het Voedselvoorzieningsbe
sluit strafbaar is gesteld. lngevolge art. z4 
van het Econ. Sactiebesluit z94z zijn met 
ingang van 6 Sept. z94z o. m. buiten wer
king getreden de artt. 3z Landbouwcrisis
wet z933, z8 Distributiewet en z5 Voedsel
voorzieningsbesluit, onder de strafbepaling 
van welke artikelen het omstreeks Mei 
z94z gep/eegde bewezen verk/aarde vie!; 
de rechter heeit terecht genoemde artike
Jen toegepast, omdat het voorschrift van 
art. I lid 2 Sr. in deze toepassing behoort 
te vinden, nu die artikelen voor req. gun
stiger straibepalingen bevatten dan ge
noemd Sanctiebesluit. - Al worcJ.t in art. 
r4 van dat besluit gesproken van het bui
ten werking treden van de hierboven Re
noemde artikelen, zulks Levert niet anders 
op dan eene verandering in de wetgeving 
in den zin van art. I lid 2 Sr. 9 Maart. 

Watei:staatswet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat. (Wet 
houdend algemeene regelen Waterstaats
be$tuur arC z9; Wegenwet art. z4.) -
Ge/et op cfe strekking van het prov. regle
ment op de waterleidingen mogen, Ged. 



Staten aan een besluit van een water
schapsbestuur tot ver/eenen van ontheffing 
van een verbodsbepa/inR ten behoeve van 
het maken en hebben van een nieuwe brug 
over een rivier slechts goedkeuring ont
houden wegens strijd met waterschapsbe
Jangen. Daaruit vloeit niet voort, da>t de 
goedkeuri'ng ook zou moeten worden ver
Jeend, indien blijkt, dat aan een derge/ijk 
besluit een gebrek k/eeft van dien aard, 
dat het bezwaar/ijk voor goedkeuring in 
.aanmerking kan komen. I . c. doet dit geval 
zich voor, nu de ontheffing is ver/eend aan 
een gemeer1te, zonder dat gebleken is, dat 
deze uit eenigerlei hoofde rechtens in staat 
zou zijn om de werken, waarvoor onthef
fing is gevraagd, uit te voeren. - Uit art. 
14 3e lid der Wegenwet vloeit niet de be
voegdheid voort, daargelaten of deze be
paling van •toepassing kan worden geacht 
op het maken van een gehee/ nieuwe brug 
om dit werk op eens anders terrein te ver
richten. 9 Maart. 

1Vegeuwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Wa terstaat. (Wet 
houdend a /gemeene regelen W aterstaats
bestuur art. 19; Wegenwet at't. 14.) -
Ge/et op de strekking van het prov. reg/e
ment op de water/eidingen mogen Ged. 
Staten aan een besluit van een water
schapsbestuur tot ver/eenen van ontheffing 
van een verbodsbepaling ten behoeve van 
het maken en hebben van een nieuwe brug 
over een rivier slechts goedkeuring ont
houden wegens strijd met waterschapsbe
langen. Daaruit vloeit niet voort, dat de 
goedkeuri'ng ook zou moeten worden ver
/eend, indien blijkt, dat aan een derge/ijk 
besluit een gebrek k/eeft van dien aard, 
dat het bezwaarlijk voor goedkeuring in 
aanmerking kan k omen. I . c. doet dit geval 
zich voor, n u de ontheffing is ver/eend aan 
een gemeer1te, zonder dat gebleken is, dat 
deze uit eeniger/ei hoofde rechtens in staat 
zou zijn om de werken, waarvoor onthef
f ing is gevraagd, uit te voeren. - Uit art. 
14 3e lid der Wegenwet vloeit niet de be
voegdheid voort, daargelaten of deze be
paling v an -toepassing kan worden geacht 
op het maken van een geheeJ nieuwe brug 
om dit werk op eens anders terrein te ver
richten. 9 Maart. 

Ve.rvoerm hl!leleu. 
- Besluit van den Secretaris- Generaal van 

het Departement van Waterstaat. (We>t 
Autovervoer personen art. 20.) - Wei 
pleegt wijziging van een verordening in het 
a/gemeen niet mede te brengen, dat v66r 
deze wijziging op grond van die verorde
ning genomen beslissingen komen te ver
vallen, tenzij zulks uitdrukkelijk tegelijk 
met deze wijziging is bepaald. T oen echter 
het Vierde Uitvoeringsbesluit betreffend 
h st vervoer van personen en goederen 
(Stbl. 1940 S . 554) was gewijzigd bij be
s/ui t van 6 ]uni 1941 (Verord.blad 1941 
stuk 25 no. z 13), rustte op de Commissie 
Verg. Personenvervoer de taak de op gron d 

van den ouden tekst genomen beslissingen 
- onverschil/ig of die door haar zelf zijn 
genomen dan we} in beroep werden vast
gesteld ~ aan den nieuwen tekst te toetsen 
en zoo noodig in verband m et dien nieu
wen tekst nadere bes/issingen te nemen, 
zoodat de Commissie thans diende te over
wegen niet, zooals tevoren, of het oor
spronke/ijk doe}, besparing van motor
brandstof, kon worden bereikt, maar of de 
hier te Jande beschi'kbare autobussen wor
den gebruikt op een wijze, welke in ver
band met het tekort aan materieel en ma
teriaal, met inbegrip van brandstoffen, a/s 
de meest doeltreffende kon worden aange
merkt. 10 Maart. 

Wonlng·wet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 40 j 0

• art. 36.) -
Aan een gedeelte van een door Ged. Staten 
krachtens art. 40 vastgeste/d uitbreidings.
p/an wordt goedkeuring onthouden op 
grond dat voor deze wijk zoodanige zware 
eischen met betrekking tot het bouwrijp 
maken der gronden zijn gesteld, dat op een 
be/angrijk verlies bij de exp/oitatie dient 
te worden gerekend . Bovendien is hct zeer 
de vraag, of er in een gemeente als de on
derhavige we/ behoefte bestaat aan een 
bebouwing a/s voor de bedoe/de wijk ge
projecteerd. 11 Maart. 

Gemeentebelastlngen. 
- Arres,t van den Hoogen R aad. (Gemeente

wet art. 280, Wegenwet art. 4.) - ( Aan
slag voor een gebouwd perceel, m et den 
openbaren weg in verbinding staande via 
grond, een brug en een ander gedeelte van 
dien weg, alle drie in een andere gemeente 
ge/egen.) - Opdat aan den eisch van ,,on
middellijke nabijheid", gesteld in art. 280 
Gem.wet en art. z der verordening, voldaan 
worde is ni'et voldoende een kot'te afstand 
tusschen openbaren weg en eigendommen, 
maar is evenzeer noodig een onmiddel/ijk 
verband tusschen beide, hetgeen wil zeg
gen dat die weg dat percee/ tevens den toe
gang tot het openbaar verkeer ontsluit. -
Een weg heeft het karakter van openbaar
heid - zoo hij dat bezit - tegenover een 
ieder en er kan geen sprake van zijn dat 
dezelfde weg t. a. v. den een we/, t. a. v. den 
ander niet zou zijn openbaar. - De be/as
tingplicht berust naar wet en verordening 
al/een op be/ending of nabijheid, terwijl de 
mate van het daardoor teweeggebrachte 
nut geen rol speelt. II Maart. 

Wegenwct. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Gemeente

wet art. 280, We,genwet art. 4.) - ( Aan
s/ag voor een gebouwd perceel, m et den 
openbaren weg in verbinding staande via 
grond, een brug en een ander gedeelte van 
dien weg, a /Je drie in een andere gemeente 
gelegen.) - Opdat aan den eisch van ,,on
middellijke nabijheid", gesteld in art. 280 
Gem.wet en art. I der v erordenin,g, voldaan 
worde is niet voldoende een korte afstand 



tusschen openbaren weg en eigendommen, 
maar is evenzeer noodig een onmiddellijk 
verband tusschen beide, hetgeen w il zeg
gen dat die weg dat perceel tevens den toe
gang tot het openbaar verkeer ontsluit. -
Een weg heeit het karakter van openbaar
heid - zoo hij dat bezit - tegenover een 
ieder en er kan geen sprake van zijn dat 
dezelfde weg t . a. v. den een we/, t. a. v. den 
ander niet zou zijn openbaar. - D e belas
tingp/icht berust naar wet en verordening 
alleen op be/ending of nabijheid, terwij/ de 
mate van het daardoor teweeggebrachte 
nut geen rol speelt. 11 Maart. 

Gemeentebestuur. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Gemeentewet art. 127; Ambte
narenwet 1929 art. 125.) - Een gemeente
ontvanger, die is geschorst en dus buiten 
het geval van ongesteldheid moet worden 
vervangen in zijn bediening, heeit geen 
recht op salaris gedurende d e periode, 
waarover zijn vervanger aanspraak op de 
jaanvedde kan maken krachtens het derde 
lid van art. 127 der Gemeentewet. - Een 
bepa]ing in het gemeenf.e]ijke ambtenaren
reglement waaraan we/ recht op bezoldi
ging gedurende bedoeld tijdvak zou kun
nen worden ontleend, zou a/s strijdig met 
de wet, niet verbindend zijn. 12 Maart. 

Am btenarenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (Gemeentewet art. 127; Ambte
narenwet 1929 art. 125.) - Een gemeente
ontvanger, die is geschorst en dus buiten 
het geval van ongesteldheid moet worden 
vervangen in zijn b ediening, heeit geen 
recht op salaris gedurende de periode, 
waarover zijn vervanger aanspraak op de 
jaarwedde kan maken krachtens het derde 
lid van art. 127 der Gemeentewet. - Een 
bepaling in het gemeent,elijke ambtenaren
reg]ement waaraan we/ recht op bezoldi
ging gedurende bedoeld tijdvak zou kun
nen worden ontleend, zou als strijdig met 
de wet, niet verbindend zijn . 12 Maart. 

Octroohvet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 

1401; Octrooiwet 1910 S. 313 art. 30•) -
Deze behandeling valt buiten die welke bij 
ar.f. 30 Octrooiwet 1910 S . 313 ui'tsluitend 
den octrooihouder zijn voorbehouden. Zij 
kim onrechtmatig zijn. Eene reparatie aan 
een onrechtmatig in het verkeer gebracht 
toestel zal echter s/echts dan onoirbaar zijn, 
indien de reparateur hande}de zonder re
de]ijk belang met den foe /eg den octrooi
houder schade te berokkenen . Uit de hier 
gestelde omstandigheden vloeit zulks ech
ter niet noodzakelijk voort. 13 Maart . 

Crlslszu ivelbesluit. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Crisis

Zuivelbesluit 1940 ( melkpoeder ), art. 7.) 
- Het bloat aanwezig zijn van goederen in 
bij req. in gebruik zijnde ruimten brengt 
nog niet mede, dat hij die goederen voor
handen heeit; daarvoor is noodig een ze
kere persoonlijke relatie tot die goederen 

in dien z in, dat die goederen met zijn goed
vinden in elk geval met zijn medeweten, 
in de bij hem in gebruik zijnde ruimten 
aanwezig zijn. - De Econ. Rechter heeit 
uit de bewijsmiddelen, waaruit immers 
blijkt dat de goederen in de bij zijne wa
ning behoorende schuur voorhanden waren, 
kunnen aileiden, dat req. de hoeveelheid. 
me]kpoeder heeft voorhanden gehad. 

16 Maarf _ 
Gemeentebestuur. 
- Arrest van den Hoogen R aad. ( Gemeente

verordening Almelo betr. reinheid, gezond
heid en zede]ijkheid, art. 16a.) - Verbod 
om te zwemmen op andere dan door B. en 
W. aangewezen plaatsen. Verbod om zich 
op den openbaren weg te bevinden in bad
costuum, tenzij bij een door B . en W. aan
gewezen zwemplaats. Aanwijzing zwem
plaats door B. en W. onder voorwaarde, 
o. a . dat men zich daar niet in badcostuum 
op den openbaren weg mag bevinden ( al
leen te zwemmen uit booten). Straibaar
heid indien men zich bij zoodanige zwem
plaats in badcostuum op den openbaren 
weg bevindt? 16 Maart. 

Wonln gwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36.) - Ten onrechte 
heeit appellant, wiens gronden in een vroe
ger uitbreidingsplan voor bebouwing waren 
aangewezen, er bezwaar tegen gemaakt, 
dat zij thans voor agrarische bebouwi'ng 
zijn bestemd, daar bebouwing van deze 
gronden, die ver van het dorp zijn ge/egen 
en nog een /ande]ijk karakter vertoonen, 
niet zou passen in den opzet van het plan, 
dat op het oog heeft de bevordering van 
een stelselmatige uitbreiding van de woon
ge/egenheid fer plaats9, waar zulks stede
bouwkundig verantwoord is, aan we/ke 
voorwaarden de terreinen, gezien hun Jig
ging, niet voldoen. - Eveneens terecht zijn 
niet voor bebouwing bestemd andere ter
reinen met een Jandelijk karakter, daar 
geen aanvaardbare oplossing voor de rio
leering is te vinden en een toestand, als 
•thans Jangs de bebouwde dijken aanwezig 
is, waar het rioolvuil zonder zuivering in 
de slooten wordt geloosd, niet meer kan 
worden gedoogd. Daaraan doet niet al, dat 
reeds een aanvang is gemaakt met het 
bouwrijp maken der f.erreinen van appel
lanten en deze zi'ch kosten te dezer zake 
hebben moeten getroosten, a'aar zulks niet 
van dien aard is geweest dat appe/lanten 
zouden moeten worden geacht in ontoelaat
bare mate door het nieuwe plan te zijn 
geschaad. 19 Maart. 

Armenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( A rmenwet art. 35 j 0

• art. 34.) - De 
omstandigheid, dat de vestiging van een 
arts fer plaatse eene herindeeling van de 
kringen, waarin de gemeente met betrek
king tat de geneeskundige armenverzor
ging i's verdee!d, en de benoeming van een 



nieuwen gemeente-geneeskundige zou kun
nen rechtvaardigen, is niet voldoende om 
deze reorganisatie thans go:: d te keuren, 
nu niet is geb/eken van eenige k/achten 
van de zijde van hen, die voor de armen
praktijk in aanmerking komen over de ver
zorging van deze praktijk op de tot dusver 
bestaande wijze, •terwijl het in ieder geval 
raadzaam is om, alvorens tot de aanstel
ling v an een nieuwen arts voor de armen
praktijk over te gaan, al te wachten of ni.et 
na de invoering van het Ziekenfondsenbe
s/uit het meerendeel der bevolking bij een 
ziekenfonds zal worden ingeschreven, 
waardoor de geneeskundige armenverzor
ging ten zeerste aan beteekenis zou verlie
zen. 21 Maart. 

"\'Vegenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Waterstaat. (Wegen
wet art. 31 j 0

• art. 30.) - Met he•t voor
schrift van art. 31 is het niet in strijd, da t 
ook tusschen de vermeldingen in kolom 
VI en die in de kolommen VII en volgende 
een horizontaal verband aanwezig is, daar 
het opmaken van den /egger in dezer voege 
gee11szins medebrengt, dat de omvang van 
den onderhoudsplicht in kolom V III zou 
moeten worden vermeld. 23 Maart . 

Arbelil. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Eerste 

Uitv.besluit Secr.-Gen. v. Sociale Zaken 
ingev . Verord. 8/1940, (Verord.blad stuk 
3) § r.) - De verbodsbepaling Juidt: ,,Het 
is den /eiders van ondernemingen of hun 
plaatsvervangers verboden werknemers te 
ontslaan , tenzij art. 1639p B. W. toepasse
Jijk is." Derhalve is het vereischt, zal het 
ontslag van een werknemer volgens deze 
bepaling strafbaar zijn, dat het ontslag niet 
gegeven is op grond van een der dringende 
redenen, bedoeld in art. 1639p B. W. Dit 
element komt nie t voor in de bewezen ver
k/aarde telastlegging. Ontslag van rechts
vervolging. 23 Maart. 

Onderwljs. (Lag·er) 
- Bes/uit van de Secretarissen-Generaa/ van 

de Depaitementen van Opvoeding enz. en 
Binnenlandsche Z aken. (Lager Onderwijs
wet 1920 art. 103.) - Het zesde lid van 
art. 103 geeft aan het bestuur eener bij
zondere Jagere school aanspraak op een on
verkorte uitkeering van het aangev raagd 
bedrag aan voorschot op de exploitatiever
goeding, zonder dat eenige aftrek, uit we/
ken hoofde ook; daarop wordt toegepast. 
Een besluit van B. en 1-V., waarbij op het 
voorschat in mindering wordt gebracht een 
bedrag wegens aan de gemeente v,erschul
digde vergoeding voor het in gebruik geven 
van een schoollokaa / tijdens de schoo/uren, 
is derhalve in strijd met de wet . 23 Maart. 

.Armenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B . W . art. 

384b; Armenwet art. 66.) - Ook eene re
geling, waarbij is ovcreengekomen, dat de 
eene partij aan de andere geen uitkeering 
behoeft te doen, kan, ingevolge het laatste 

lid van art . 384b B. W . door den rechter 
worden gewijzigd. De stelling, dat eene 
tusschen partijen getroffen regeling a/s 
recht geldt, zoolang deze niet op de wijze 
als aangegeven in de artt. 828a e. v. Rv. is 
gewijzigd, kan den verzoeker nie,t baten, 
reeds hierom niet, omdat het ook den rech
ter, die oordeelt krachtens de desbetre f
iende bepa/ingen van de Armenwet vrij
staat met gewijzigde omstandigheden reke
ning te houden. - Adv.-Gen. Wijnveldt: 
De Kantonrechter is, bij de beoordeeling 
van de mogelijkheid van uitkeeringen aan 
tusschen den onderhoudsplichtige en den 
ondersteunde bestaande regelingen of af
spraken niet gebonden . D e mogelijkheid 
van w ijziging, waarover art. 384b B . W. 
spreekt, kan dus buiten beschouwing blij
ven. 26 Maart. 

Weg·enwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van W aterstaat. (Wegen
wet art. 4.) - D e onderhavige wegen zijn, 
v66r den aankoop daarvan door de ge
meente, als markenwegen sedert men
schenheugenis voor het publiek toeganke
Jijk ge«·eest en steeds als openbare wegen 
beschouwd. Bovendien is in ecn overeen
komst tusschen de gemeente en een ver
eeniging, voor we/ke de gemeente deze 
wegen had gekocht, de bestemm ing van 
openbaren weg nog eens vastge/egd. Door 
de latere rechthebbenden kan daarop niet 
eenz~idig worden teruggekomen. Het p/aat
sen van borden ,,Verboden toegang" en 
,,Eigen weg" kan aan wegen, die eenmaa/ 
openbaar zijn, zonder meer die openbaar
heid niet ontnemen. - Uit het fei t dat de 
gemeente destijds subsidie heeft verleend 
voor verbetering en onderhoud van e,m 
weg onder voorwaarde, dat de weg zou 
worden gep/aatst op den /egger, we/ke re
geling de eigenaar van den weg heeft aan
vaard, blijkt de wil van den eigenaar om 
aan den weg de bestemming van ouenbaren 
weg te gev en. - Uit het ieit, dat de weg 
steeds door het publiek is gebruikt. terwijl 
vaststaat, dat de weg sinds L864 op den 
wegenlegger is vermeld geworden, mag 
worden afgeleid, dat de rechthebbende des
tijds aan den weg de bestemming van open
baren weg heeft gegeven. Aan die open
baarheid kan niet afdoen dat naderhand 
aan het einde van den weg een of meer bor
den zijn gep/aatst, welke aaqgeven, dat de 
weg slechts ter bede toegankelijk was. -
Waar i. c . weg en bermen als een geheel 
zijn te beschouwen, zijn ook de bermen a/s 
openbaar aan te merken. De omstandig
heid, dat appellant deze bermen meer dan 
30 jaren voor houtopslag heeft gebruikt, 
kan daaraan niet afdoen. 30 Maart . 

Slachtverbod varkens. 
- Arrest van den Hoogen R aad. (Sv. artt . 

331, 359; S/achtverbod 1940 Varkens II, 
art. r.) - De kennelijke strekking van de 
wijziging van 14 Jan. 1941, waarbij onder 
de wettelijke voorschriften, waarop bij de 
vaststel/ing van he t Slachtverbod 1940 



Varkens II is gelet, is vermeld he t V oed
selvoorzieningsbesluit, is geweest aan ge
noemd slach tverbod het k arakter te ver
/eenen van een door den S ecr. -Generaa/ 
k rachten s het V oedselvoorzieningsbesluit 
vastgeste /de regeling, aldus dat voortaan 
he t handelen in strijd met het genoem de 
slachtverbod zou op/everen een hande/en 
in strij d m et een krachtens het V oedse/
voorzieningsbesluit gesteld verbod; daar
mede is de bestreden qualificatie geheel in 
overeenstemming. - De Rechter heeft in 
het feit , dat de gebruiker van de schuur, 
waarin het vleesch werd aange troffen de 
verklaring heeft afgelegd, dat hem v an het 
v/eesch niets bek end w as, een bevestiging 
kunnen zien van de verklaring van diens 
zoon en huisgenoot, den req ., dat h ij de 
belanghebbende w as t. a. v. dat v leesch en 
door zijn handelingen dat vleesch daar was 
gekomen, en heeft aldus het a f/eggen v an 
de bedoe/de verklaring mede redegevend 
kunnen beschouwen v oor de beslissing, dat 
req ., de door dezen tegenover den verbali
san t erkende handeling van het s/achten 
v an varkens hee ft gepleegd . - Blijkens het 
proces-verbaal der terechtzitting z ijn de 
personen, die als laatste twee ge/egenheid 
hebben gehad het woord te v oeren de 
raadsman en de v erdachte geweest, en 
daarmede is aan den eisch der wet voldaan . 

30 Maart. 
Voedseh-oorzlenln g. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Sv. artt. 

331, 359; S /ach tverbod 1940 Varkens II , 
art. z.) - De kennelijke strekking van de 
wijzigi'ng van 14 Jan. 1941, waarbij onder 
de wettelijke voorschriften, waarop bij de 
vaststelling van het S/achtverbod 1940 
Varkens II is gelet, is vermeld het Voed
se/voorzieningsbesluit, is geweesr aan ge
noemd s/achtverbod het karakter te ver
leenen vari een door den Secr.-Generaal 
krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit 
vastgestelde regeling, aldus dat voortaan 
het handelen in strijd met het genoemde 
s/achtverbod zou op/everen een handelen 
in strijd met een krachtens het Voedse/
voorzieningsbes/uit gesteld verbod; daar
mede is de bestreden qualificatie gehee/ in 
overeenstemming. - De Rechter heeft in 
het feit, dat de gebruiker van de schuur, 
waarin het v]eesch werd aangetroffen de 
verk/aring heeft afge/egd, dat hem van het 
vleesch niets bekend was, een bevestiging 
kunnen zien van de verk/aring van diens 
zoon en huisgenoot, den req., dat hij de 
belanghebbende was t. a. v. dat vleesch en 
door zijn handelingen dat v leesch daar was 
gekomen, en heeft aldus het afleggen van 
de bedoelde verk/aring mede redegevend 
kunnen beschouwen voor de beslissing, dat 
req., de door dezen tegenover den verbali
sant erkende hande/ing van het slachten 
van varkens heeft gep/eegd. - Blijkens het 
proces-verbaa/ der terechtzitting zijn de 
personen, die a/s laatste twee gelegenheid 
lJebben gehad het woord te voeren de 
raadsman en de verdachte geweest, en 
daarmede is aan den eisch der wet voldaan. 

30 Maart. 

· Dlstribntlewet. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Technische 

Vetten - en O/iedistributiebeschikking 1940 
I art. z.) - De Rechter h eeft, door aan de 
enkele omstandigheid, dat bepaa/de circu
/aires /ijnolie noemen ,,als onder d e distri
butiebepa/ingen val/end", invloed toe te 
kennen bij de beantwoord ing van de vraag 
of req . hebben gehandeld hoogst onbe
dachtzaam en onvoorzi'chtig in strijd m et 
het voorschrift v an art. 3 lid 1 der Techn. 
Ve tten- en Oliedristributiebeschikking 
1940 I, zulks hoewel voor d e bepa/ing welke 
o/ie onder die beschikking v ie/ werd ver
wezen naar een niet bestaand besluit, zijn 
vonnis niet behoorlijk met redenen om
k/eed. 3 0 M aart. 

Prijso11drij vlngs - en Hamsterwet. 
- Arrest van d en Hoogen Raad. (Hamster

beschikking van 10 M ei 194 0 , art. z.) -
T er toelich ting v an het m idde/ is be toogd, 
dat chocolade in den v orm van reepen, ta
b let ten en pastilles en bonbons genotmid
de/en en geen levensm iddelen zijn, doch 
genoem d e eet waren, hoofdzakelijk bestaan
de uit cacao en suiker, bezitten een zekere 
voedingswaarde en moeten derhalve ook 
a/s /evensmidde/en in d en zin der H a m ster 
beschikking v an 10 M ei 1940 worden be
schouwd. 30 Maart. 

W aterstaatswet. 
- Arrest van den Hoogen R aad . (B . W. art. 

1401, Waterstaa tswet 1900 art. 12.) - l n 
dien een besluit a ls in art. 12 bedoeld van 
krach t is geworden, zal de Overheid naar 
eigen inzicht over de ui tgegraven specie 
ten behoeve van het door haar behartigde 
Waterstaatsbe/ang moeten kunnen be
schikken, zoodat de doelma tigheid van 
haar handelen in zoodanig geval niet aan 
het oordee/ van den burger!. rech ter is on
derworpen. D e Overheid overschrijdt ech
ter de haar verleende macht, indien zij 
over den grond beschikt ten behoeve van 
doe/einden, die den aanleg van het Water
staatswerk niet raken. Het Hof heeft ten 
deze vastgesteld, dat de door de Regge 
verrichte hande/ingen uitsluitend doe/ein
den hebben gediend, die het hem toever
trouwde Waterstaatsbelang niet betroffen. 
- Anders Adv.-Gen. Holsteijn met betoog . 
dat het Waterschap met de sp ecie mocht 
handelen naar zijn goedvinden. 2 April. 

Am btcnaren wet. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58.) -
Geen onevenredigheid. In tegenstelling -tot 
den eersten rechter acht de C. R. v . B. de 
stral van 2 uren straldienst op 2 dagen voor 
een agent van politie niet onevenredig aan 
diens gebruik van een minder gepaste uit
drukking tijdens straatdienst. Elk e agent 
van politie behoort zich, voora/ bij de uit
oefening van den straatdienst, correct en 
waardig te gedragen. Het door den Hoofd
commissaris van Politie aangevoerde mo
tief voor deze straf (toeneming der crimi
naliteit en gevaar voor demoralisatie onder 
de huidige tijdsomstandighed1an) wordt 
uitdrukkelijk verworpen. 2 April. 



Onderwljs. (Lag·er) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding enz, (La
ger Onderwijswet z920 art. 23 j 0

, art. 22bis 
en art, z9,) - D e invoeging in de wet van 
ar-t . 22bis, waarbij een verplichting tot op
heffing van openbare scholen bij over
schrijding van het geste!de minimum aan
tal /eer/ingen aan de gemeentebesturen 
wordt opge/egd, heeft onverle t ge/aten de 
o. a. uit art. 23 eerste lid onder c blijkende 
bevoegdheid der gemeentebesturen om, 
wanneer de opheffing van een school ge
wenscht mocht zijn, daartoe over te gaan . 
- Een afzonderlijke beslissing omtrent de 
vraag, of art. z9 de instandhouding der 
school vordert, komt s]echts te pas ingeval 
van de verplichte opheffing van openbare 
scholen, maar zou bij vrijwi'Jlige opheffing 
van de school door het gemeentebestuur 
geen zin hebben. 9 April. 

Octroolwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad, (Rv . art. 

6 z2; Octrooiwet art , 39.) - Het enkele 
ieit, dat een schadefacto r niet in de inlei
dende dagvaarding is vermeld, Jevert geen 
beletse/ op om daarmede in de staatproce
dure rekening te houden. Dit zoude eerst 
het geval zijn, indien in die dagvaarding 
de vordering tot schadevergoeding tot be
paa!de andere schadefactoren ware be
perkt, waarvan ten deze uit het aangeval
Jen arrest niet blijkt. - 's Hofs arrest kan 
s/echts aldus worden verstaan, dat het Hof, 
op grond van de omstandigheid, dat S . zijn 
aandee/ in het octrooi zonder voorbehoud 
overdroeg aan L ,, die het onmiddellijk 
daarna aan verweerster heeft overgedragen 
met al/e aanspraken, speciaa/ die op scha
devergoeding tegen inbreukmakers ten 
tijde dat L , rechthebbend op het octrooi 
was, heeft aangenomen, dat S. bij de akte, 
waarbij hij zijn dee/ van het octrooi over
droeg aan L., mede zijne aanspraken op 
schadevergoeding tegen inbreukmaken 
heeft overgedragen. Het middel, dat er 
van uitgaat, dat het Hof zoodanige cessie 
niet heef t aangenomen, mist dus ieitelijken 
grondslag. [Anders, echter ook met on
juistbevinding van het m iddel, Proc.-Gen. 
Berger. Deze bovendien: het middel bevat 
een in cassatie ontoe/aatbaar novum,] 

zo April, 
Voedselvoorzlenln g. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Pu f- en 

Nestbesluit 1941 art. 2.) - De begrips
bepalingen van ,,pui" en ,,nest" in art. I 

en het vervoerverbod van deze twee in art. 
2 van het Puf- en Nestbeslui't 1941 luiden 
gehee/ algemeen; nergens wordt in dat be
sluit onderscheide n tusschen gezoute n 
( verduurzaamde) en versche waar, terwijl 
ook het Voedselvoorzieningsbes/uit , krach
tens hetwelk genoemd vervoerverbod werd 
gesteld, in verband met art. 1 der Land
bouwcrisiswet, waarnaar het bij zijn be
gripsbepaling van ,,product" uitdrukke/ijk 
verwijst, de al en de nie{ bewerkte produc
ten ( waaronder visch) op een Jijn ste/.t, Dit 

is ook in overeenstemming met het doe/ 
van genoemd Voedselvoorzieningsbesluit 
en de krachtens dat besluit gestelde ver
boden en vastgestelde voorschriiten. 

13 April. 
Dlstrlbntlewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Textiel

productenbeschikking 1940 II art. 6.) -
D e keuze van de woorden ,,de aldus ge
koch te textie/producten" in art, 6 Textiel
productenbeschikking z940 II doelt er 
kennelijk op, dat het voor de strafbaarheid 
van het vervoer niet onverschillig is, of hij, 
die de producten v er.voert , ze zelf heeft 
gekocht met het doe! ze weder te verkoo
pen, dan we/ een ander zulks heeft gedaan. 
- Het verbod van vervoer van de aldus 
gekochte textielproducten betreft dan ook 
alle.en die producten, die door denzelfden 
persoon, die ze vervoert en die niet van 
den handel in die producten zijn normaal 
bedrijf maakt, ook zijn gekocht met het 
doe/ ze weder te verkoopen. z3 April. 

Voedselvoorzlenlng. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 47, 

z 0
; S/achtverbod 1940 Rundvee art. 2.) -

Het Hof is er bij zijn arrest kennelijk van 
uitgegaan, dat req. tezamen met twee an
deren het rund heefr geslacht ; zoodanige 
samenwerking behoeft niet uit te sluiten, 
dat req, het telaste ge/egde en bewezen 
verklaarde misdriji, waarbij van het mede
werken van anderen geen sprake is, heeft 
gep/eegd, indien maar req. persoonlijk den 
geheelen delictsinhoud van dai strafbaar 
ieit heeft vervuld. - Om aan te nemen, 
dat req. een rund heeft ges/acht is niet 
noodzakelijk, dat req. persoonlijk het rund 
heef.t gedood, aangezien het zoogenaamde 
afslachten van he t gedoode s/achtdier zulk 
een be/angrijk en noodzakelijk gedeelte van 
het slachtproces vormt, dat het ook op zich 
zelve a/s s/achten van een dier is aan te 
merken. - Het dee/en van het gedoode 
dier afsnijden en uitponden, welke hande
lingen de m oge}ijkheid openlaten, dat req. 
zich afzijdig heeft [!.ehouden tot he t ge
s/achte rund van huid, ingewanden enz. 
ontdaan schoon aan den haak hing, levert 
op zich zelf nog niet op het zoogenaamde 
afslachten van het dier . - ( Anders Adv.-
Gen. Rombach), z3 April. 

Slachtverbod runderen. _ 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 47, 

. 1°; Slachtverbod 1940 Rundvee art. 2.) -
Het Hof is er bij zijn arrest kennelijk van 
uitgegaan, dat req. tezamen met twee an
deren het rund heef.t geslacht; zoodanige 
samenwerki'ng behoeft niet uit te sluiten, 
dat req, het te}aste ge}egde en bewezen 
verk/aarde rnisdrijf, waarbij van h e t rnede
werken van anderen geen sprake is, heeit 
gepleegd, indien maar req. persoonlijk den 
geheelen delictsinhoud van dat straibaar 
feit heeft vervuld. - Om aan te nemen, 
dat req. een rund heeft geslacht is niet 
noodzakelijk, dat req. persoonlijk het rund 
heeft gedood, aangezien het zoogenaamde 
afslachten van het gedoode slachtdier zulk 



een belangrijk en noodzakelijk gedeelte van 
het slachtproces vormt, dat het ook op zich 
zelve als slachten van een dier is aan te 
merken. - Het dee/en van het gedoode 
dier afsnijden en uitponden, welke hande
lingen de mogelijkheid openlaten, dat req. 
zich afzijdig heeft gehouden tot het ge
slachte rund van huid, ingewanden enz. 
ontdaan schoon aan den haak hing, Jevert 
op zich zelf nog niet op he,t zoogenaamde 
afslachten van het dier. - ( Anders Adv.
Gen. Rombach). 13 April. 

Crlslszulv!'lbeslult. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Crisis-Zui

velbes/uit 1940 I (boter) art. 4.) - Een 
nadere bepaling van het begrip ,,karnin
richting of karnwerktuig" is in het Grisis
Zuive/bes/uit 1940 I (boter) niet aanwe
zig; het voorhanden hebben van eenige 
onderdeelen van zulk een inrichting of 
werktuig valt dan ook a/leen onder de ver
bodsbepaling, indien die onderdeelen te 
zamen een zoodanige inrichting of werk
tuig vormen. Dit is niet het geval met de 
in de bewezenverk/aring genoemde onder
deelen van een karntoestel ( een karnton 
en een karnstoel met draaibare dee/en). -
( Anders Adv.-Gen. Rombach). 13 April. 

Gemeentebelastlngen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet 

Algemeene Bepalingen art. 4; Gemeen
tewet art. 281.) - Onder ,,tot stand ge
brachte werken" ( art. 281 Gemeentewet) 
heeft de R. v. B. terecht begrepen de in 
het onderhavige geval tot stand gebrachte 
verbetering van den Gapingschen weg. -
De vraag of bij de heffing van baatbelas
ting de verdeeling over de perceelen bi/lijk 
is, staat niet ter beoordee/ing van den 
rechter. - Het is den wetgever, dus ook 
den gemeente]ijken wetgever, niet verbo
den aan zijn voorschriften terugwerkende 
kracht te verleenen. - Uit de omstandig
heid, dat het percee/ uitgang heeft op een 
- blijkbaar openbaren - landweg, die op 
den Gapingschen weg uitmondt, volgt, dat 
het perceel uitgang heeft over laatstge
noemden weg. 15 April. 

Wonlngwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

.... , ... 
;. . ~· ...... ~- -

het Depaf'tement van Binnenlandsche z~ 
ken. (Woningwet art. 2.) - Er kan niE 
worden gezegd, dat appe/lante, hoewel z 
in de toekomst sterk beperkt wordt in d 
mogelijkheid van bebouwing van haa 
grand, door de onderhavige rooilijnveror 
dening ernstig in hare belangen zal wordeJ 
geschaad, nu het grootste dee/ van haa 
terrein voor bedrijfsdoe/einden is bestemt 
en inzonderheid voor uitbreiding van ge 
meentelijke instellingen zal moeten dienen 
waartoe het binnen afzienbaren tijd doOI 
de gemeente za/ moeten worden aange, 
kocht of onteigend, terwijl in afwachti-n! 
daarvan de exp/oitatie der bestaande WO• 

ningen ongestoord voortgang zal kunner 
vinden. 17 April 

Yoedsel,·oorzleuing·. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Voedse/

voorzieningsbesluit art. 2.) - In art. J • 
Voedselvoorzieningsbesluit worden der 
houder van een product plichten van doei 
en van laten opgelegd, welke hij, zoo/an 
hij dat product voorhanden heeft, ten op 
zichte daarvan zal hebben te betrachte 
Het bewezenverklaarde houdt nu we/ in 
dat req. eenig product ( varkensvleesch. 
voorhanden heeft gehad, maar niet, dat hi 
t. a. v. dat vleesch, terwijl hij het voorhan 
den had en dus onder de geme/de gebods
bepaling vie/, iets heeft gedaan, waarvar, 
het nalaten toen voor hem plicht was, 
mitsdien is dat ,,voorhanden hebben" niet 
in strijd met het genoemde voorschrift. 
Evenmin Jevert het op een handelen in 
strijd met eenig ander voorschrift van het 
Voedselvoorzieningsbesluit. - In die om
standigheden is de bewezenverklaring voor 
zoover inhoudende, dat geme/d voorhanden 
hebben ,,opzettelijk in strijd met het Voed
selvoorzieningsbesluit" is gep/eegd, dus dat 
req.'s opzet tijdens dat voorhanden hebben 
gericht was op het in strijd handelen met 
dat besluit, welke slechts steunt op een 
verklaring van req., dat hij, terwijl hij wist 
dat dit verboden was, de in de bewezen
verklaring omschreven hoevee/heid var
kensvleesch voorhanden heeft gehad, niet 
behoorlijk met redenen omkleed. - An
ders: Adv.-Gen. Wijnveldt. 20 April. 
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verklaring omschreven hoeveelheid var
kensvleesch voorhanden heeft gehad, 
niet behoorlijk met redenen omkleed. 

Anders: Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Op het beroep van G. J. G., van beroep 
tuinder, wonende te Vleuten, req. van cassa
tie tegen een arrest -van het Gerechtshof te 
Amsterdam, van 3 Jan. 1942, waarbij in hoo
ger beroep, met vernietiging van een mon
deling vonnis van den Econ. Rechter bij de 
Arr.-Rechtbank te Utrecht van 25 Juni 1941, 
req. ter zake van: ,,opzettelijk handelen in 
strijd met een krachtens het Voedselvoorzie
ningsbesluit gesteld verbod, meermalen ge
pleegd" (feiten sub I en IV), ,,opzettelijk 
handelen in strijd met een bij voormeld be
sluit vastgesteld voorschrift" (feit sub II) en 
,,handelen in strijd met een krachtens het 
Voedselvoorzieningsbesluit gesteld verbod 
(feit sub III) , met aanhaling van de artt. 2, 

15, 17 Voedselvoorzieningsbesluit, 2 Veere
gistratiebesluit 1940, 4 Crisis-Zuivelbesluit 
1940 (boter), 1 Slachtverbod 1940 Varkens 
II, 23, 57, 62 en 91 Sr., is veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van twee maanden, ter zake 
van de feiten sub I, II en IV, alsmede tot een 
geldboete van twee gulden en vijftig cents en 
een dag vervangende hechtenis ter zake van 
het feit sub III, met verbeurdverklaring van 
de inbeslag genomen varkens, het in beslag 
genomen varkensvleesch en het in beslag ge
nomen kamwerktuig. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Het Gerechtshof te Amsterdam verklaarde 
in hooger beroep bij arrest van 3 Jan. 1942, 
met vernietiging van het desbetreffende von
nis van den Econ. Rechter bij de Arr.-Recht
bank te Utrecht, omdat het zich met de daar
in gevolgde bewijsvoering niet kon vereeni
gen, ten laste van req. bewezen: ,,dat ver
dachte op of omstreeks 17 Maart 1941 te 
Vleuten: 

I. opzettelijk in strijd met het Veeregis
tratiebesluit 1940, terwijl hij als georgani
seerde bij de Landbouw-Crisis-Organisatie 
voor Utrecht was aangesloten, een aantal 
varkens voorhanden heeft gehad; 

II. opzettelijk in strijd met het Voedsel
voorzieningsbesluit een hoeveelheid versch 
en verduurzaamd varkensvleesch voorhanden 
heeft gehad, welk geheel voor menschelijke 
consumptie geschikt vleesch niet was voor
zien van een of meer merken, als bedoeld in 
de Vleeschkeuringswet S. 1919 No. 524, en 
ook niet van een of meer merken, als bedoeld 
in het Huisslachtingsbesluit 1940 Varkens, 
en welk vleesch kennelijk afkomstig was van 
een of meer varkens, die in strijd met het 
bepaalde in het Slachtverbod 1940 Varkens 
II of het Huisslachtingsbesluit 1940 Varkens 
waren geslacht, hebbende verdachte aldus 
opzettelijk iets gedaan, wat indruischte tegen 
doe! en strekking van bij en krachtens het 
Voedselvoorzieningsbesluit gestelde regelen 
of de werking daarvan zou kunnen belem
meren; 

III. een kamwerktuig voorhanden heeft 
gehad; 

L. 1942 

IV. opzettelijk in strijd met het Slacht
verbod 1940 Varkens II, twee varkens heeft 
geslacht". 

Volgens het arrest leverde dit bewezene op: 
wat de feiten sub I en IV betreft: 
,,opzettelijk handelen in strijd met een 

krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit ge
steld verbod, meermalen gepleegd", 

wat het feit sub II betreft: 
,,opzettelijk handelen in strijd met een bij 

voomoemd 1:>esluit vastgesteld voorschrift", 
wat het fe1t sub III betreft: 
,,handelen in strijd met een krachtens het 

Voedselvoorzieningsbesluit gesteld verbod". 
Het Hof veroordeelde daarop req. tot eene 

gevangenisstraf van twee maanden terzake 
van de feiten sub I , II en IV, alsmede tot 
eene geldboete ten bedrage van twee gulden 
en vijftig cent, bij gebreke van betaling en 
verhaal te vervangen door hechtenis van een 
<lag, ter zake van het feit sub III; met ver
beurdverklaring van de in beslag genomen 
varkens, het in beslag genomen varkens
vleesch en het in beslag genomen kamwerk
tuig. 

Requirant stelde beroep tot cassatie in, 
<loch droeg geen middelen voor. 

Ten aanzien van het bewezen verklaarde 
wat het feit sub 2 betreft, meen ik ambts
halve te moeten opmerken, dat ten tijde van 
het plegen van het feit het Voedselvoorzie
ningsbesluit (afgekondigd Verord.blad no. 12 
van 13 Januari 1941) gold, zooals het Hof 
dit ook terecht heeft aangehaald. Echter acht 
ik het noodig, dat bovendien vermeld wor
den, hetgeen het Hof naliet, de krachtens dat 
Besluit vastgestelde voorschriften waarop in
breuk gemaakt is. 

Nu de bewezenverklaring spreekt van het 
niet-voorzien zijn van de merken bedoeld in 
de Vleeschkeuringswet S. 1919 no. 524, heeft 
het daarmede vermoedelijk art. 35 dier wet 
op het oog, hoewel daarin wordt gesproken 
van ,,ter aflevering" voorhanden hebben. 
Voorts vermeldt de bewezen verklaring het 
Huisslachtingsbesluit 1940 Varkens, waar
mede art. 4 lid 3 van dit besluit bedoeld zal 
zijn. 

Beide regelingen bestonden v66r het Voed
selvoorzieningsbesluit in werking trad, <loch 
gegeven de bewoordingen van dit besluit, 
heeft req. inderdaad opzettelijk iets gedaan, 
wat indruischte tegen doe! en strekking van 
b;: en krachtens het Voedselvoorzieningsbe
sluit gestelde regelen of de werking daarvan 
zou kunnen belemmeren, zooals telasteleg
ging en bewezenverklaring het uitdrukken. 

Zoo stelt het Varkensbesluit 1940 van 14 
Oct. 1940 (Stet. no. 200) in art. 18, dat het 
voorhanden hebben van varkensvleesch ver
boden is. 

Ik ben van meening dat het Hof boven
gemelde bepalingen had moeten aanhalen, en 
concludeer, dat de Hooge Raad hiertoe als
nog overgaan moge en overigens het beroep 
verwerpe. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
IO 
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0. dat bij het bestreden arrest bewezen is 
verklaard met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, dat enz. (zie conclusie); 

0. dat door of namens req. geen middelen 
van cassatie zijn voorgesteld; 

0. ambtshalve: 
dat het voorschrift, waarmede volgens de 

aan het onder II bewezen verklaarde gegeven 
qualificatie, req. door dat feit te plegen, op
zettelijk in strijd zou hebben gehandeld, ken
nelijk is art. 2 van het Voedselvoorzienings
besluit; 

dat <lit artikel, voor zooveel hier van be
Jang een ieder, die eenig product voorhanden 
heeft, gehouden verklaart : 1. daarbij die zorg 
aan te wenden, welke met inachtneming van 
de t en aanzien van de voedselvoorziening 
bestaande omstandigheden redelijkerwijze 
van hem verlangd kan worden; 2. alles na te 
laten, wat indruischt tegen doe! en strekking 
van de bij of krachtens het Voedselvoorzie
ningsbesluit gestelde regelen, of de werking 
daarvan zou kunnen belemmeren; 

dat hier dus den houder van een product 
plichten van doen en van laten worden op
gelegd, welke hij, zoolang hij dat product 
voorhanden heeft, ten opzichte daarvan zal 
hebben te betrachten; 

dat het onder II bewezenverklaarde nu 
we! inhoudt, dat req. eenig product, immers 
het nader omschreven varkensvleesch, voor
handen heeft gehad, maar niet, dat hij ten 
aanzien van dat vleesch, terwijl hij het voor
handen had en dus onder de gemelde gebods
bepaling vie!, iets heeft gedaan, waarvan het 
nalaten toen voor hem plicht was, en dat -
voorhanden hebben - mitsdien niet in strijd 
is met het genoemde voorschrift; 

dat het evenmin oplevert een handelen in 
strijd met eenig ander voorschrift van het 
Voedselvoorzieningsbesluit; 

dat in die omstandigheden de bewezenver
klaring voor zoover inhoudende, dat gemeld 
voorhanden hebben ,,opzettelijk in strijd met 
bet Voedselvoorzieningsbesluit" is gepleegd, 
dus dat requirants opzet tijdens dat voorban
den bebben gericht was op bet in strijd ban
delen met dat besluit, welke slecbts steunt 
op een verklaring van req., dat bij, terwijl bij 
wist dat <lit verboden was, de in de bewezen
verklaring omscbreven boeveelbeid varkens
vleesch voorhanden beeft gehad, niet behoor
lijk met redenen is omkleed, zoodat bet ar
rest als niet voldoende aan den op straffe van 
nietigheid gestelden eisch van art. 359, 2e 
lid, in verband met de artt. 358, 2e lid, 350 
en 4I5 Sv., niet in stand kan blijven; 

Vernietigt bet bestreden arrest; 
En rechtdoende krachtens art. I06 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenbage, ten einde haar op bet be
. staande hooger beroep, met inachtneming 

der gegeven vrijspraak te berechten en a£ te 
doen. 

( N. J .) 

I 20 April z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Bodemproductiebeschikking 
I939 art. 7.) 

Het middel kan niet slagen, daar req.'s 
verweer niet was, dat hij zou hebben ge
handeld op vordering van de Duitsche 
Weermacht, <loch enkef dat hij van deze 
,,vergunning" tot het vellen van het den
nenbosch had verkregen, en de omstan
digheid dat bij de Duitsche Weermacht 
tegen het vellen van het dennenbosch 
geen bezwaar bestond niet zou mede
brengen dat nu, in strijd met de desbe
treffende wettelijke voorschriften, req. 
zonder vergunning van den productie
commissaris, tot het vellen van het bosch 
mocht overgaan, en req.'s schuld hierin 
bestaat, dat bij <lit niettemin deed zon
der zich te vergewissen of zulks hem 
vrijstond. 

Op het beroep van A. W., bouthandelaar, 
te Boxtel, req. van cassatie tegen een mon
deling vonnis van den Econ. Rechter bij de 
Arr.-Rechtbank te 's-Hertogenbosch van 7 
Jan. I942, waarbij req. ter zake van: ,,Het 
aan zijn schuld te wijten ziin dat een kracb
tens de Bodemproductiewet I939 vastgesteld 
voorschrift niet wordt nagekomen", met aan
baling van de artt. I en 7 der Bodemproduc
tiebeschikking 1939, 1, 3, II en 17 der Bo
demproductiewet 1939, 1 en 2 van het Bo
demproductiebesluit 1939 en van het Besluit 
van den Secr.-Gen. van het Dep. van Land
bouw en Visscherij van 3 Juli 1940, V.B. no. 
58 en van art. 23 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van tachtig gulden en twintig da
gen vervangende hechtenis. (Gepleit door 
Mr. E . 0. Goldstein). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; · 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, en lui
dende: 

,,S. en/of v. t. van par. 1, 2, 4, 5 Decreet 
vaTJ. den Fi.ihrer over de uitoefening van de 
regeerin~sbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 in verband met de artt. 1, 7 Bodem
productiebeschikking 1939, 1, 3, II, 17 Bo
demproductiewet 1939, 1, 2 Bodemproductie
besluit 1939, 338, 39, 359, 376 Sv. door te 
beslissen, dat verdachte zeer onnadenkend en 
zeer onachtzaam heeft voorbijgegaan het bij 
of krachtens voormelde wet bepaalde, ten on
rechte, wa 'lr req. ook zonc!er de vergunnin5 
bedoeld bij art. 7 van de Bodemproductie
beschikking 1939 bevoegd was de bedoelde 
denneboomen te veilen, waar hem daartoe de 
bevoegdheid was vedeend door de bevc.eg;de 
Duitsche militaire autoriteit, terwijl in ieder 
geval ten deze geen schuld in den zin van de 
Bodemproductiewet 1939 en als door den 
economischen rechter bedoeld, aanwezig was 
of uit de gebezigde bewijsmiddelen kan wor
den afgeleid;" 

0. dat b ij het bestreden vonnis ten laste 
van req. is bewezen verklaard, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, dat hij 
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in of omstreeks het jaar 1941 te Oirschot zeer 
onnadenkend en met zeer onachtzaam voor
bijgaan van het op dit punt bepaalde bij of 
krachtens de Bodempraductiewet 1939 een 
aantal denneboomen heeft geveld anders dan 
krachtens eene daartoe vereischte vergun
ning en hebbende hij verdachte, het zoo
doende aan zijne schuld te wijten gehad, dat 
het bij cte, krachtens voormelde wet genomen 
Boriempraductiebeschikking 1939 gegeven 
voorschrift, dat bosschen en andere houtop
standen slechts mogen warden geveld of ge
raoid krachtens vergunning, niet werd na
gekomen: 

0. omtrcnt het middel. 
dat blijkens het p10ce~-verbaal der terecht

zitting van den Econ. Rechter req. aan zijn 
aldaar afgelegde verklaring, dat hij voor het 
vellen van het dennenbosch geen vergunning 
had verkregen van den Praductie-Commis
saris voor den Boschbouw en de Houtteelt, 
heeft toegevoegd dat hij am dit bosch te vel
len vergunning had van de Duitsche Weer
macht, en niet wist in dit geval bovendien 
nag vergunning noodig te hebben van den 
Praductiecommissaris; 

dat blijkens de aanteekening van het mon
deling vonnis in voormeld praces-verbaal de 
Rechter heeft beslist dat, aangenomen al dat 
laatstgenoemde verklaring een beraep op 
overmacht inhoudt, dit beraep wordt ver
worpen op grand dat niet gebleken is van 
het bestaan van feiten of omsfandigheden, 
welke ten aanzien van verdachte een zoo
danigen ·oogenblikkelijken psychischen drang 
opleverden, dat hij dientengevolge ee~ over
treding der Nederlandsche strafwet met zou 
hebben kunnen voorkomen; 

dat oak het middel, zooals het bij pleidooi 
nader is toegelicht, niet kan slagen, daar 
requirants verweer niet was dat hij zou heb
ben gehandeld op vordering van de Duitsche 
Weermacht, doch enkel dat hij van deze _ 

vergunning" tot het vellen van het dennen
bosch had verkregen, en de omstandigheid 
dat bij de Duitsche Weermacht tegen het 
vellen van het dennenbosch geen bezwaar be
stond, - waarvan trauwens uit de stukken 
op welke de Hoage Raad heeft recht te doen 
niet blijkt -, niet zou medebrengen dat _';1-u, 
in strijd met de desbetreffende wettehJke 
voorschriften, req. zonder vergunning van 
voornoemden Commissaris, aangewezen am 
in deze voor de belangen der bodempraductie 
te waken, tot het vellen van het bosch mocht 
overgaan, en requirants schuld hierin bestaat 
dat hij dit niettemin deed zonder zich te ver
gewissen of zulks hem vrijstond; 

Verwerpt het beraep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Wijnveldt, die opmerkte: 

,,Req. voerde een verweer ter terechtzit
ting, opmerkend: ,,lk had van de Duitsche 
Weermacht vergunning am dit bosch te vel
len · ik wist niet dat ik in dit geval bovendien 
nag vergunning van den Productiecommis
saris noodig had", doch de Rechter stelde dit 
ter zijde, in de aanteekening van het mon
deling vonnis opmerkend: ,,Verdachte is 

strafbaar, wordende - aangenomen al, dat 
vorenstaande verklaring van verdachte een 
beraep op overmacht inhoudt - dit beraep 
verworpen op grand dat niet gebleken is van 
het bestaan van feiten of omstandigheden, 
welke ten aanzien van verdachte een zooda
nigen oogenblikkelijken psychischen drang 
opleverden, dat hij dientengevolge een over
treding der Nederlandsche strafwet niet zou 
hebben kunnen voorkomen". 

Het middel stelt hetzelfde verweer, doch 
doei: daarmede thans niet een beraep op over
macht. Blijkens de toelichting bij pleidooi 
bedoelt het te betoogen, dat nu req. vergun
ning had van de Duitsche weermacht hij de 
gewone wettelijk voorgeschreven vergunning 
kon missen. Echter blijkt in de eerste plaats 
niet, dat req. eenige vergunning van de Duit
sche weermacht bezat - oak bij zijn eerste 
verhoor heeft hij daarop geen beraep gedaan 
-, doch in de tweede plaats, oak al b ezat hij 
deze, dan zou nag moeten vaststaan, wilde 
dit beraep hem baten, dat deze vergunning 
hem door het daartoe bevoegd gezag was af
gegeven. Mij is niet bekend, dat de in het 
middel vermelde bepalingen die bevoegdheid 
verleenen, en het wil mij dan oak voorkomen, 
dat req. verwart de bevoegdheid tot het af
geven van vergunningen en het verleenen van 
vergunningen. 

Het laatste toch - indien het in deze zaak 
vaststond - brengt nag niet de bevoegdheid 
tot het geven ervan mede. 

lk ben dan oak van oordeel, dat de Rechter 
requirant's schuld kon aannemen, daar deze 
tot plicht had zich te overtuigen dat hij in 
het bezit was van de vereischte vergunning. 

Mijn conclusie strekt tot verwerping van 
het beraep."] (N. J.) 

20 April r942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Winkelsluitingsbesluit 1941 , art. 
2.) 

In art. 2 lid 2 van het Winkelsluitings
besluit 1941 omvat het begrip ,,werk
dagen" oak den Zaterdag. 

Op het beraep .van den Ambtenaar van het 
0. M . bij het Kantongerecht te Assen, req. 
van cassatie t egen een schriftelijk vonnis van 
het Kantongerecht aldaar van 24 Dec. 1941, 
gewezen tegen H . W ., kapper, wonende te 
Borger, waarbij deze is ontslagen van alle 
rechtsvervolging ter zake van het hem telaste 
gelegde en bewezen verklaarde feit, als zijnde 
dit niet strafbaar. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de M enthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
,,S. door n .-t. van de artt. 2 en 10 van het 

Winkelsluitingsbesluit 1941, doordat de Kan
tonrechter het bewezenverklaarde telastege
legde heeft geoordeeld niet te zijn een straf
baar feit uit overweging, dat door het Win
kelsluitingsbesluit de regeling van het derde 
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lid van art. 4 van de Winkelsluitingswet 1930 
S. 460 niet zou zijn vervallen; zulks ten on
rechte, aangezien art. 2 van het Besluit de 
sluiting van kappers- en barbiersondeme
mingen opnieuw regelt ook voor de Zater
dagen en de andere in het derde lid van art. 
4 van de Winkelsluitingswet genoemde da
gen, immers deze dagen moeten geacht wor
den, begrepen te zijn onder de ,,werkdagen" 
van het tweede lid van het gemelde art. 2, 
te meer daar in het eerste lid van dat artikel 
,,de eerste vijf werkdagen der week" tegen
over den Zaterdag worden gesteld, terwijl de 
besluitgever ten overvloede heeft aangeduid, 
dat het tweede lid van art. 2 ook op den Za
terdag betrekking heeft, door daarin de woor
den ,,voor zoover mogelijk" op te nemen, 
welke woorden immers alleen beteekenis heb
ben voor Zaterdagen, en we! voor die, welke 
liggen in het tijdvak van 1 April tot 1 Oct." 

O . dat bij het bestreden vonnis is bewezen 
verklaard - met de overweging dat het 
woord ,,winkel" in de telastelegging betee
kent ,,een winkel in den zin van art. x Win
kelsluitingswet S. 1930 no. 460 - het aan de 
gerequireerde telastegelegde, luidende: dat 
hij den 27sten Sept. 1941 te 10.25 uur onge
veer in den namiddag te Borger in de ge
meente Borger, als hoofd en bestuurder van 
een aldaar in perceel A no. 2 1 gelegen win
kel, zijnde een besloten ruimte, waar placht 
gewerkt te worden in een kappers- en bar
biersondememing, deze winkel voor het pu
bliek heeft geopend gehad, immers alstoen 
daarin bezig is geweest met het scheren van 
een klant; 

Wat het middel betreft: 
0 . dat bij het bestreden vonnis het bewe

zen verklaarde niet strafbaar is geacht op 
grond van de navolgende overwegingen: 

dat, waar volgens de bijzondere bepaling 
voor kapperszaken in art. 4 lid 3 van de Win
kelsluitingswet deze zaken op Zaterdagavor.d 
tot 11 uur voor het publiek geopend mogen 
ziin, mits dan na tien uur uitsluitend voor 
kAppcrs- of barbierswerkzaamheden, het de 
vraag is of bij genoemd besluit deze bijzon
dere wettelijke regeling voor de kappers op 
Zaterdagavond vervallen is; 

dat wij die vraag ontkennend beantwoor
den, daar in art. 2 lid x, aanhef van genoemd 
Besluit, waarin opgesomd wordt van welke 
bepalingen van de Winkelsluitingswet afge
weken zal worden, niet is opgenomen de be
wuste bepaling van art. 4 lid 3; 

dat ook overigens de inhoud van dat Be
sluit niets bevat, waarbij bedoelde bijzon
dere wettelijke regeling vervallen zou zijn; 

dat we! art. 2 lid x - B. sub b voor Zater
dag een algemeen sluitingsuur van 8 uur stelt, 
maar er geen reden is om aan te nemen dat 
hiermede meteen de bijzondere wettelijke 
regeling voor de kappers, die in de volgende 
bepaling hun regeling krijgen, vervallen zou 
zijn; 

dat dit ook niet volgt uit die volgende be
paling, n.1. die van het tweede lid van art. 2 
waar voor kapperszaken als sluitingsuur op 
werkdagen gesteld wordt 8 uur; dat toch on
der werkdagen niet maar zonder meer ook de 

altijd bijzondere Zaterdagavond te begrijpen 
is waar de bedoelde speciale regeling in de 
wet voor gemaakt is; dat ook bij de uitleg
ging van deze beide bepalingen in aanmer
king is te nemen wat boven gezegd is om
trent het niet vermelden van de bewuste wet
telijke bepaling in de opsomming der afwij 
kingen in art. 2 lid 1, aanhef ; 

dat het bewezen verklaarde feit ook niet 
strafbaar is gesteld bij eenige andere rege
ling; dat dit dus niet is een strafbaar feit, 
zoodat verdachte moet worden ontslagen van 
alle rechtsvervolging te dier zake ; 

0. dat art. 2 aanhef en onder c van voor
melde wet bepaalt, dat het verboden is een 
winkel voor het publiek geopend te hebben 
op Zaterdag v66r 5 uur des voormiddags en 
na 10 uur des namiddags, terwijl art. 4 3de lid 
o. m. bepaalt, dat besloten ruimten, waar 
pleegt te worden gewerkt in een kappers- of 
barbiersonderneming, op Zaterdag voor het 
publiek geopend zijn tot 11 uur des namid
dags, <loch na 10 uur des namiddags uitslui
tend voor het verrichten van kappers- of bar
bierswerkzaamheden; 

0 . dat het Winkelsluitingsbesluit 1941 in 
art. 2 1ste lid, - na een regeling voor de 
eerste vijf werkdagen der week - het ver
bod inhoudt winkels op Zaterdag voor het 
publiek geopend te hebben A. gedurende het 
tijdvak van 1 October tot x April na 7 uur 
des namiddags, en B. gedurende het tijdvak 
van 1 April tot 1 October na 8 uur des na
middags; 

0. dat het 2de lid van dit artikel in afwij
king daarvan bepaalt, dat besloten ruimten, 
waar pleegt gewerkt te worden in een kap
pers- of barbiersondememing, op werkdagen, 
voor zoover mogelijk, nog tot 8 uur d es na
middags voor het publiek geopend mogen 
zijn, doch uitsluitend v oor het verrichten 
van kappers- en barbierswerkzaamheden; 

0. dat in dit artikel het begrip ,,werkda
gen" ook den Zaterdag omvat, hetgeen blijkt 
uit het feit, dat de bepaling van het 1ste lid 
is beperkt tot ,,de eerste vijf werkdagen der 
week"; 

0 . dat de bepaling van het 2de lid dus ook 
geldt voor den Zaterdag; 

0. dat zij onvereenigbaar is met de bepa
ling van art. 4, 3de lid Winkelsluitingswet 
S . 1930 no. 460 en derhalve voor deze in de 
plaats treedt, ook al is dit niet uitdrukkelijk 
in het Winkelsluitingsbesluit 1941 gezegd; * 

0 . dat het t en laste gelegde, zooals dit be
wezen verklaard is, inhoudt overtreding van 
art. 2, 2de lid van genoemd Winkelsluitings
besluit en derhalve krachtens art. 10 van dit 
besluit strafbaar is; 

0. dat mitsdien het bestreden vonnis niet 
in stand kan blijven, voorzoover gerequireer
de daarbij is ontslagen van alle rechtsver
volging op grcnd dat t·,·t bewezen verklaarde 
niet strafbaar zou zijn ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, voorzoo-

* Zie echter art. 1 van het Besluit van 25 
September 1941 (Ned. Stet. 1941 no. 187) , 
waarin het Winkelsluitingsbesluit 1941 is ge
wijzigd (Red.). 
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verre daarbij de bewezenverklaarde telaste
legging niet strafbaar verklaard en gerequi
reerde van alle rechtsvervolging te dier zake 
ontslagen is, 

en rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R.O. : 

Verklaart het bewezen verklaarde feit 
strafbaa1, 

Verklaart dat dit oplevert ,,als hoofd of 
bestuurder van een besloten ruimte, waar 
pleegt gewerkt te worden in een kappers- of 
barbiersonderneming, deze op een werkdag 
na acht uur des namiddags voor het publiek 
geopend houden"; 

Verklaart gerequireerde deswege strafbaar, 
nu niet gebleken is van een omstandigheid, 
welke zijn strafbaarheid zou uitsluiten; 

Gezien de artt. 1, 2, 10 Winkelsluitingsbe
sluit 1941, 23 en 91 Sr. ; 

Veroordeelt gerequireerde tot eene geld
boete van vijftig cent, bij ·gebreke van beta
ling of verhaal te vervangen door een dag 
hechtenis, zijnde deze straf in overeenstem
ming met den aard van het feit en de om
standigheden, waaronder het werd begaan. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Wijnveldt.] 

(N . J.) 

23 April 1942. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Lager-Onder
wijswet 1920 art. 51; Ambtenarenwet 
1929 a rt. 24.) 

E en op wachtgeld gestelde onderwij
zer, wiens wachtgeld wordt vervallen 
verklaard op grond van het 4e lid van 
art. 51 der Lager-Onderwijswet 1920, 
heeft het recht van beroep op den amb
tenarenrechter. 

Bij benoeming van een op wachtgeld 
gestelden onderwijzer tot onderwijzer bij 
het openbaar lager onderwijs op een sa
laris, dat tenminste aan de vroegere jaar
wedde gelijk is, vervalt het wachtgeld 
en we! krachtens het enkele feit der be
noeming op grond van art. 51, lid 4, der 
L .O.wet 1920. Art. 51, lid 6, kan in zulk 
een geval geen toepassing vinden. De 
L.O.wet onderscheidt het benoemd war
den tot b etrekkingen van het aanvaar
den daarvan. 

Uitspraak in zake : 
J. Rienderhoff, wonende te 's-Gravenhage, 

eischer in hooger beroep, niet verschenen, 
tegen: 

den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherrning, gedaagde in hooger be
roep, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
Wat aangaat de ieiten van het twi'stgeding: 
0. dat gedaagde bij brief van II Juli 1941, 

Nr. 21861W, Afd. L. 0., aan eischer heeft 
bericht: 

,,Tengevolge van Uw herbenoeming tot 
onderwijzer bij het openbaar lager onderwijs 
te Twello, gemeente Voorst, met ingang van 
1 October 1941 is Uw wachtgeld als gewezen 
onderwijzer bij het openbaar lager onderwijs 
aldaar, krachtens het vierde lid, onder b, van 
art. 51 der Lager-onderwijswet 1920 op dien 
datum vervallen."; 

0 . dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van s Januari 1942 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- het door eischer, tegen het in voormelden 
brief vervatte besluit, ingestelde beroep on
gegrond heeft verklaard; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig bij 
dezen Raad in beroep is gekomen, bij be
roepschrift op de daarbij aangevoerde gron
den kennelijk bedoelende te vorderen vernie
tiging van de uitspraak en nietig-verklaring 
van het bestreden besluit; 

In rechte: 
0. dat eischer bij brief van 20 Juli 1941, 

onder meer, aan gedaagde de volgende vraag 
heeft gesteld: 

,, Indien het vervallen van m 'n wachtgeld 
zuiver en alleen is gegrond op het vierde lid 
van genoemd artikel" ( daarmede bedoelende 
art. 51 der Lager-onderwijswet 1920), ,,ver
neem ik gaarne, bij welke instantie en binnen 
welken termijn beroep kan worden inge
steld."; 

0. dat gedaagde op die vraag bij schrijven 
van 28 Juli 1941, Nr. 220IIW, Afd. L. 0., 
heeft geantwoord: 

,,Zooals ik U reeds bij brief van II Juli 
1941, No. 21861W, Afdeeling Lager-Onder
wijs, mededeelde, doet het 4e lid, onder b, 
van art. 51 der Lager-onderwijswet 1920 Uw 
wachtgeld op 1 October 1941 vervallen. 

Hiertegen staat geen beroep open."; 
0. dat deze laatste mededeeling evenwel 

onjuist is, aangezien eischer als op wachtgeld 
gesteld onderwijzer is ambtenaar in den zin 
van art. 1, lid 1, j O • lid 4, der Ambtenaren
wet 1929 en door het in voormelden brief 
van gedaagde van II Juli 1941 vervatte be
sluit rechtstreeks in zijn belang wordt getrof
fen, zoodat, nu niet krachtens eenig wettelijk 
voorschrift administratief beroep voor hem 
openstond, hij op grond van het bepaalde bij 
art. 24 j 0

• art. 59 der Ambtenarenwet 1929 
bevoegd was beroep in te stellen bij het Amb
tenarengerecht te 's-Gravenhage; 

0. dat hieruit volgt, gelet op het bepaalde 
bij art. 58, lid 1, dier wet, dat deze Raad 
thans moet onderzoeken, of het aangevallen 
besluit feitelijk of rechtens strijdt met de 
toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften of dat gedaagde, bij het nemen van 
dat besluit, van zijn bevoegdheid kennelijk 
een antler gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; 

0. dat op grond van den inhoud der ge
dingstukken vaststaat, dat eischer, wegens 
opheffing van zijn betrekking, als onderwij
zer aan de openbare lagere school te Twello, 
gemeente Voorst, met ingang van ro Jan. 
1933 eervol is ontslagen en sedert wacht
geld genoot; dat hij bij den Pensioenraad 
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met ingang van 1 Juni 1934 is te werkge
steld· op arbeidsovereenkomst, met ingang 
van 1 Juni 1936 is benoemd tot schrijver in 
vasten dienst en met ingang van 1 Jan. 1940 
tot adjunct-commies; dat de raad der ge
meente Voorst hem dd. 25 Juni 1941 heeft 
benoemd tot onderwijzer (in vasten dienst) 
aan de openbare lagere school te Twello 
(tegen een jaarwedde niet lager dan die, 
welke hij laatstelijk als onderwijzer genoot); 

dat B. en W . der gemeente Voorst den 
datum van indiensttreding hebber, bepaald 
op 1 Oct. 1941 ; dat bij het bestreden besluit 
zijn wachtgeld met ingang van 1 Oct. 1941 is 
vervallen verklaard; 

0 . dat blijkens laatstvermeld besluit deze 
vervallenverklaring is gebaseerd op art. 51, 
lid 4, aanhef en ender b der Lager Onder
wijswet 1920, welke bepaling - voorzoover 
hier van belang - luidt, dat het wachtgeld, 
binnen den uitersten termijn, in lid 9 ge
noemd, vervalt, indien de onderwijzer tot 
een vaste betrekking in dienst van een pu
bliekrechtelijk lichaam wordt benoemd, 
waarvan de bezol.diging met het bedrag van 
zijn laatstelijk genoten jaarwedde gelijkstaat 
of dit overtreft, met den dag, waarop de be
noeming ingaat; 

0. dat het bestreden besluit derhalve niet 
strij dt met het aangehaalde wettelijke voor
schrift, <loch integendeel met zuivere toepas
sing van dat voorschrift is genomen, nu im
mers in het geval van eischer is voldaan aan 
de feitelijke voorwaarden, bij dat voorschrift 
voor het vervallen van het wachtgeld ge
steld; 

0 . dat evenmin strijd bestaat tusschen het 
bestreden besluit en lid 6 van genoemd art. 
51, wijl dat lid weliswaar inhoudt, dat, in
dien de op wachtgeld gestelde een hem aan
geboden betrekking, die h em in verband met 
zijn p ersoonlijkheid en omstandigheden re
delijkerwijze kan worden opgedragen, wei
gert te aanvaarden of ook anderszins, indien 
hij in de gelegenheid komt om op een wijze, 
die in verband met zijn persoonlijkheid en 
omstandigheden voor hem passend kan wor
den geacht, inkomsten te verkrijgen, daar
van geen gebruik maakt, het wachtgeld dan 
voor den verderen duur van het tijdvak, be
doeld in het negende lid, vervalt voor het 
bedrag, waarmede het wachtgeld, verm eer
derd met de verzuimde inkomsten, de laat
stelijk genoten jaarwedde zou hebben over
schreden, maar onmiddellijk daarop volgt: 
,,een e n ander onverminderd het bepaalde in 
het vierde lid ender b", zoodat genoemd lid 
6 niet voor toepassing in aanmerking komt , 
indien lid 4 toepassing kan en dus meet vin
den, hetgeen ten deze het geval is; 

0 . dat eischer in de toelichting bij zijn be
roepschrift heeft aangevoerd, dat gedaagde, 
door lid 4 en niet lid 6 toe te passen, hem den 
weg, om tegen de beslissing bij de afdeeling 
contentieux van den Raad van State in be
roep te gaan, heeft afgesneden en dat een 
onderwijzer, die weigert een betrekking bij 
het bijzonder onderwijs te aanvaarden, we! 
bij den Raad van State in beroep kan komen, 
aangezien in een dergelijk geval niet het 

vierde, doch het zesde lid van art. 51 zonder 
meer toepassing zou vinden, terwijl bij een 
benoeming bij het openbaar lager onderwijs 
een weigering, volgens de meening van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuurbescherming, geen rol kan spelen 
en de benoeming alleen reeds voldoende zou 
zijn, hetgeen z. i. een ongelijke rechtsbedee
ling insluit; 

0 . dat - in het midden gelaten, of eischer 
aldus het verschilpunt, waarop hij het cog 
heeft, zuiver stelt - hem kan worden toe
gegeven, dat krachtens het bepaalde bij lid 
15 van voormeld art. s1 beroep op de Kroon 
- thans op den Secretaris-G eneraal van het 
Departement ,;an Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuurbescherming - mogelijk is en dus 
het inwinnen van het advies der afdeeling 
contentieux van den Raad van State ver
plicht, indien de belanghebbende bezwaar 
heeft tegen een beslissing krachtens genoemd 
lid 6 en dat zoodanig beroepsrecht niet be
staat, indien h et gaat om een beslissing 
krachtens lid 4, <loch dat hierin geen grond 
is gelegen om lid 6 toe te passen, indien lid 4 
behoort te worden toegepast; 

0. voorts, dat eischer meent, aan lid 4 en 
lid 5 van art. 51 neg een argum ent te kunnen 
ontleenen ten betooge, dat ,,benoemd wor
den" in lid 4, ender b, meet worden gelezen 
als ,,benoemd worden tot een betrekking, ge
volgd door het aanvaarden van die betrek
king", doch die meening als onjuist meet 
worden verworpen, ten eerste, wijl de woor
den van lid 4, ender b, waarin voor het eene 
geval van benoemd worden gesproken wordt 
en voor het andere van aanvaarden, volko
m en duidelijk zijn en t en tweede, omdat uit 
de wordingsgeschiedenis van het tegenwoor
dige art. 5 1, welke kan worden terugge
voerd tot art. 39 der wet van 17 Aug. 1878, 
Staatsblad No. 127, blijkt, dat, van den aan
vang af, benoemd worden tot betrekkingen 
is onderscheiden van aanvaarden van be-• 
trekkingen; 

0 . dat de door eischer aangevoerde gron
den 's Raads overtuiging, dat het bestreden 
besluit noch m et lid 4, noch met lid 6, van 
meergenoemd art. s1 strijdt, dan ook niet 
kunnen doen wankelen ; 

0 . dat evenmin gebleken is, dat het be
streden besluit feitelijk of rechtens zou strij
den met eenig ander toepasselijk algemeen 
verbindend voorschrift; 

0. dat ook niet is gebleken. dat gedaagde 
bii het nemen van het bestreden besluit van 
zijn bevoegdheid om een wachtgeld krach
tens art. 51. lid 4, der Lager Onderwijswet 
1920 vervallen t e verklaren, kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; 

0. dat de uitspraak, waarvan b eroep, dus 
meet worden bevestigd; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A. B.) 
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23 April z942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding enz. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 72.) 

Een redelijke uitlegging van art. 72 
brengt mede, dat de schoolbesturen ook 
voor de kosten van herstel van een door 
bominslag getroffen schoolgebouw aan
spraak kunnen maken op het ontvangen 
van de benoodigde gelden uit de ge
meentekas. 

Wei is de aanvrage eerst gedaan toen 
de herstelwerkzaamheden reeds hadden 
plaats gevonden, doch daar het hier een 
spoedgeval betrof, waarin de beslissing 
van het gemeentebestuur niet kon wor
den afgewacht, was het schoolbestuur 
gerechtigd het herstel onmiddellijk te 
doen plaats hebben, en is het dus in zijn 
aanvrage ontvankelijk. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur der Vereeniging tot het oprichten en 
instandhouden van vrije scholen met den 
Bijbel te Hoofddorp, gemeente Haarlemmer
meer, tegen het besluit van den Commis
saris en de Bestuursraden der provincie 
Noord-Holland van 6 Fehr. 1942, 4de afdee
ling, No. 148, waarbij met vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente Haar
lemmermeer van 26 Juni 1941 afwijzend is 
beschikt op de door den appellant ingedien
de aanvrage om medewerking overeenkom
stig art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 
voor het herstel van de aan het gebouw zij
ner bijzondere scholen voor gewoon- en uit
gebreid lager onderwijs te Hoofddorp in den 
nacht van 31 Juli op 1 Aug. 1940 door bom
inslag toegebrachte schade; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
15 April 1942, no. 61); 

O. dat de raad der gemeente Haarlemmer
meer in zijne openbare vergadering van 26 
Juni 1941 1° het bestuur van de Vereeniging 
tot het oprichten en instandhouden van vrije 
scholen met den Bijbel te Hoofddorp niet
ontvankelijk heeft verklaard in zijn verzoek, 
om met toepassing van art. 72 der Lager 
Onderwijswet ,920 uit de gemeentekas te 
mogen ontvangen een bedrag ad f 1602.09, 
ter vergoeding van de door het genoemde 
bestuur gemaakte kosten voor het herstellen 
van de schade, welke in den nacht van 31 
Juli op 1 Aug. 1940 door het vallen en ont
ploffen van een born is aangericht aan zijn 
schoolgebouw voor bijzonder lager- en uitge
breid lager onderwijs, en 2 ° . voor zooveel 
noodig, beschikkende op het gemelde ver
zoek, dit van de hand heeft gewezen; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft over
wogen, dat art. 72 der Lager Onderwijswet 
1g20 aan besturen van bijzondere scholen 
slechts aanspraak verleent op beschikbaar
stelling van gelden uit de gemeentekas voor 
de stichting van een schoolgebouw of voor 
den verbouw of de verandering van inrich-

ting van een zoodanig gebouw; dat art. 3, 
tweede lid van het besluit van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Nov. 1940 (Nederlandsche Staatscou
rant 1940, no. 227) slechts een verwijzing 
naar de genoemde wetsbepaling inhoudt, 
doch in de daarin toegekende rechtsaanspra
ken geen enkele wijziging brengt, meer be
paaldelijk deze rechtsaanspraken niet uit
breidt tot andere dan de daar genoemde ge
vallen; dat de door het schoolbestuur ge
dane uitgaven betreffen het herstellen van 
beschadigingen aan een bestaand schoolge
bouw, teneinde dit in zijn oorspronkelijken 
staat terug te brengen en weder aan zijn be
stemming te doen beantwoorden en er ten 
deze derhalve geen sprake is van het stich
ten van een nieuw schoolgebouw, noch van 
het verbouwen of veranderen van den in
richting van een bestaand schoolgebouw; dat 
het verzoek van het schoolbestuur derhalve 
niet op art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 
kan worden gegrond; dat, nog afgezien hier
van, in aanmerking dient te worden geno
men, dat het voormelde besluit van 19 Nov. 
1940 van den Secretaris-Generaal van het 
Deoartement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen op 20 Nov. 1940 in werking 
is getreden, op welken datum de beschadi
ging van het schoolgebouw reeds volledig 
was hersteld; 

dat derhalve, ook wanneer zou worden 
aangenomen, dat voor soortgelijke gevallen 
op art. 3, lid 2 van dit besluit een beroep 
gedaan zou kunnen worden, dit beroep, voor 
zooveel het hier behandelde geval betreft, 
zou moeten falen; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit in beroep was gekomen bij het Pro
vinciaal Bestuur van Noord-Holland, de 
Commissaris en de bestuursraden dezer pro
vincie bij hun besluit van 6 Febr. 1942, 4de 
afdeeling, no. 148, met vernietiging van het 
bovenvermelde besluit van den raad der ge
meente Haarlemmermeer van 26 Juni 1941, 
op de door den appellant onder dagteekening 
van 25 Juli (lees: 10 April) 1941 bij dien 
raad ingediende aanvragen afwijzend h ebben 
beschikt; 

dat dit college daarbij heeft overwogen, 
dat art. 3, 2e lid, 1e volzin van het Stopzet
tingsbesluit aan het ,,Bestuur eener bij?on
dere lagere school, dat voornemens is over 
te gaan tot herbouw, verbouw of herstel van 
een door oorlogsschade getroffen schoolge
bouw voor gewoon- of uitgebreid lager on
derwijs, dat uit de openbare kassen is be
kostigd", de verplichting oplegt om, ,,alvo
rens een daartoe strekkende aanvrage vol
gens art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 
bij den gemeenteraad" (thans burgemees
ter) ,,in te dienen, van zijn voornemen aan 
den Inspecteur van het Lager Onderwijs 
kennis te geven"; dat blijkens deze bewoor
dingen het voormelde wetsartikel geen wijzi
ging of aanvulling heeft ondergaan, doch 
slechts is aangegeven, wat aan de indiening 
van een aanvrage, als bedoeld in dat artikel, 
moet voorafgaan, indien deze betrekking 
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heeft op ,,herbouw", ,,verbouw" of ,,herstel" 
van een schoolgebou\!11, dat oorlogsschade ge
leden heeft; dat weliswaar de begrippen 
,,herbouw" en ,,verbouw" in het kader van 
a rt. 72 passen, <loch dat dit niet het geval is 
met het begrip ,,herstel", waarvan in dat 
artikel geen sprake is; dat dus zoolang in het 
onderhavige artikel de mogelijkheden, welke 
op medewerking van de gemeente aanspraak 
geven, ten behoeve van door oorlogsschade 
getroffen schoolgebouwen voor bijzonder la
ger onderwijs, niet met het laatstbedoelde 
begrip zijn verruimd, de schoolbesturen ook 
ten aanzien van uitgaven voor het herstellen 
van zoodanige schade aan hun schoolgebou
wen, althans in zooverre dat herstel niet het 
karakter van ,,herbouw" draagt, den in het 
meergenoemde wetsartikel aangegeven weg 
niet kunnen volgen, <loch de bedoelde uit
gaven a ls kosten van instandhouding ex art. 
101 der wet zullen moeten aanmerken; dat 
de aan het desbetreffende schoolgebouw 
plaats gehad hebbende herstellingen niet als 
,,herbouw" kunnen worden beschouwd en dat 
blijkens de stukken hieromtrent ook tus
schen partijen geen verschil van gevoelen 
bestaat; dat derhalve de door den appellant 
gevraagde vergoeding uit de gemeentekas 
geacht moet worden betrekking te hebben 
op kosten, welke hij voor het instandhouden 
van zijn schoolgebouw heeft moeten maken; 
dat hieraan niet afdoet het in het beroep
schri ft opgenomcn betoog, volgens hetwelk 
die kosten, nu zij de grenzen van het zoo
genaamde normale onderhoud der school 
overschrijden, redelijkerwijs niet uit de ex
ploitatievergoeding ex art. 101 der wet zou
den kunnen worden bestreden; dat immers 
de wet geen onderscheid maakt tusschen kos
ten van instandhouding, waarvan het bedrag 
als normaal en kosten van instandhouding, 
waarvan het bedrag als abnormaal moet 
worden beschouwd; dat mitsdien de aan
vrage niet voor inwilliging in aanmerking 
kan komen; dat ook indien de meening zou 
worden gehuldigd, dat in art. 3, 2e lid, ren 
volzin van het Stopzettingsbesluit een wij
ziging van art. ;2 der Lager Onderwijswet 
1920 met betrekking tot het herstellen van 
door oorlogsschade getroffen schoolgebou
wen opgesloten ligt, deze meening niet tot 
een andere beslissing zou kunnen leiden; dat 
namelijk de bominslag en ook de aange
brachte herstellingen, zooals de raad terecht 
heeft overwogen, reeds v66r den datum van 
het in werking treden van het Stopzettings
besluit plaats vonden, waardoor het in dit 
geval niet van toepassing kan worden ge
acht; dat dan 1)ok, nu als vaststaande moet 
worden aangenomen, dat in casu geen be
roep op art. 72 der wet kan worden gedaan, 
de door den appellant bedoelde jurispruden
tie, in zooverre daarbij is beslist, dat in nood
gevallen het uitvoeren van een der in dat 
artikel vermelde voorzieningen v66r de in
diening der aanvrage geen grond voor af
wijzing mag opleveren, niet ter zake doet; 
dat voorts het in het beroepschrift geleverde 
betoog, dat de aanvrage eerst op 10 April 
1941 en dus niet onmiddellijk na het ver
schijnen van het Stopzettingsbesluit op 19 

Nov. 1940 werd ingediend, op de in deze 
aangelegenheid te nemen beslissing niet van 
invloed kan zijn; 

dat, wat het bestreden raadsbesluit be
treft, een aanvrage, waarin een schoolbe
stuur niet-ontvankelijk wordt verklaard, niet 
tevens voor zooveel noodig van de hand kan 
worden gewezen; dat de beslissing van den 
raad derhalve niet kan worden gehandhaafd 
en dat de Commissaris en de Bestuursraden, 
van oordeel, dat de aanvrage had moeten 
worden afgewezen, daarop in beroep beslis
sende, alsnog een zoodanige beschikking die
nen te nemen; 

dat van deze beslissing het voornoemde 
schoolbestuur hooger beroep heeft ingesteld, 
aanvoerende, dat blijkens art. 3, lid 2 van 
het besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 19 Nov. 1940 (Neder
landsche Staatscourant van 20 Nov. 1940, 
no. 227) voor herbouw, verbouw of herstel 
van oorlogsschade aan gebouwen van bijzon
dere scholen van toepassing zijn de artt. 72 
en volgende der Lager Onderwijswet 1920 
met inachtneming van de bijzondere voor
schriften, welke in het voormelde besluit zijn 
gesteld; dat met name onder deze regeling 
valt het herstel van de schade door oorlogs 
molest , zooals in het onderhavige geval aan 
het gebouw der voormelde scholen was toe
gebracht; dat toch deze schade, beloopende 
een bedrag van f 1602.09, de grenzen van 
wat men het ,,normaal onderhoud" der 
school kan noemen verre overschrijdt ; dat 
dan ook redelijkerwijs van het schoolbestuur 
niet kan worden verwacht, dat het deze kos
ten zal bestrijden uit de exploitatievergoe
ding volgens art. 101 der Lager Onderwijs
wet 1920, evenmin als redelijkerwijs in een 
overeenkomend geval van beschadiging 
eener openbare school van de gemeente zou 
mogen worden geeischt, dat zij de herstel
kosten zou rekenen tot de instandhoudings
kosten der openbare school, als bedoeld in 
art. 55ter der wet; dat mitsdien het Provin
ciaal Bestuur ten onrechte art. 72 ten aan
zien van een geval als het onderhavige niet 
van toepassing acht; dat voorts het Provin
ciaal Bestuur ten onrechte van oordeel is, 
dat de aanvrage van het schoolbestuur niet 
voor inwilliging vatbaar zou zijn, omdat in 
het onderhavige geval de oorlogsschade en 
het herstel daarvan reeds v66r den datum 
van het inwerkingtreden van het besluit van 
19 Nov. 1940 geen onderscheid maakt tus
schen oorlogsschade, welke v66r 20 Nov. 
1940 en die welke daarna ontstaan is; 

dat ten tijde van het ontstaan der schade 
aan het bovenbedoelde schoolgebouw van 
hoogerhand nog geen regeling was getroffen 
betreffende de betaling van de kosten van 
herstel van oorlogsschade aan schoolgebou
wen; dat deze regeling eerst verscheen op 
19 Nov. 1940 (zie het bovenvermelde be
sluit); dat het schoolbestuur echter in af
wachting van een in voorbereiding zijnde 
regeling het gebouw niet in beschadigden 
toestand kon laten staan, omdat het onder
wijs voortgang moest hebben; dat het be
stuur derhalve noodzakelijk eigener bewe-
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ging de vereischte restauratie moest doen 
uitvoeren en niet in staat was daartoe den 
weg te volgen , die in een toekomstige rege
ling zou worden aangewezen; dat ook vol
gens de jurisprudentie in noodgevallen het 
uitvoeren der voorziening v66r de indiening 
der aanvrage ex art. 72 der Lager Onderwijs-• 
wet 1920 geen grond oplevert voor de afwij 
zing dier aanvrage; dat ook de omstandig
heid, dat het bestuur eerst op 10 April 1941 
en dus niet onmiddellijk na 19 Nov. 1940 
een aanvrage ex art. 72 bij den gemeenteraad 
indiende, niet als beslissend motief voor de 
afwijzing kan gelden; dat namelijk het 
schoolbestuur aanvankelijk en niet buiten 
medeweten van het gemeentebestuur van 
meening was, dat het aanspraak ken maken 
op vergoeding der schade door het Rijk op 
dezelfde wijze a ls ten aanzien van oorlogs
schade aan particuliere eigendommen in het 
uitzicht is gesteld; dat het zonder verwijl de 
tot het verkrij gen dezer vergoeding noodige 
opgaven indiende; dat even we!, teen aan het 
schoolbestuur gebleken was, dat deze ge
dragslijn niet tot het gewenschte resultaat 
ken leiden (zie art. 1, vierde lid sub 1, van 
het besluit op de materieele oorlogsschade 
van 2 Dec. 1940, no. 221, Verordeningenblad 
van 4 Dec. 1940, no. 40), besloten werd tot 
indiening der onderhavige aanvrage bij den 
gemeenteraad; dat derhalve aan het school
bestuur geen onbehoorlijk vertragen van de 
afwikkeling dezer zaak kan warden verwe
ten; 

0. dat blijkens de stukken de onderwerpe
lijke aanvrage van het schoolbestuur betrek
king heeft op het herstellen van de schade, 
welke door een bominslag in den nacht van 
31 Juli op 1 Aug. is aangericht aan zijn 
schoolgebouw te Hoofddorp, waarvan drie 
nieuw-gebouwde lokalen ernstig werden ge
troffen, terwijl <le eveneens nieuw gebouwde 
rijwielbergplaats geheel vernield werd; 

dat, daargelaten de vraag of het we! juist 
is te onderscheiden tusschen een zoodanig 
herstel van een door bominslag getroffen 
schoolgebouw en den ( gedeeltelijken) her 
bouw eener school, in ieder geval een rede
lijke uitlegging van art. 72 der Lager Onder
wijswet 1920 medebrengt, dat de schoolbe
sturen oak voor de kosten voor dergelijke 
herstellingen aanspraak kunnen maken op 
het ontvangen van de benoodigde gelden uit 
de gemeentekas; 

dat er in dit verband op gewezen dient 
te warden, dat ook het besluit van den Se
cretaris-Generaal van het toenmalige De
partement van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen van 19 November 1940 (Ne
derlandsche Staatscourant 1940, no. 22 7) 
blijkens het tweede lid van art. 3 het be
paalde in art. 72 der wet toepasselijk acht 
op de gevallen van herstel van een door oor
logsschade getroffen schoolgebouw ; 

dat derhalve als vaststaande moet warden 
aangenomen, dat het onderhavige schoolbe
stuur ter zake van het herstellen van zijn 
schoolgebouw gerechtigd was een aanvrage, 
als bedoeld in art. 72, bij het gemeentebe
stuur in te dienen; 

dat nag slechts dient te warden beslist, of 
deze aanvrage door het gemeentebestuur had 
behooren te worden ingewilligd; 

dat, wat dit betreft, de aanvrage welis
waar eerst werd gedaan t een de herstelwerk
zaamheden reeds hadden plaats gevonden, 
doch dat in deze kan worden aanvaard, dat 
het hier een spoedgeval betrof waarin de be
slissing van het gemeentebestuur niet ken 
worden afgewacht, en het schoolbestuur ge
rechtigd was om het herstel onmiddellijk te 
doen plaats hebben; 

dat er het schoolbestuur ook geen grief 
van kan warden gemaakt, dat het de be
doelde aanvrage eerst op 10 April 1941 heeft 
ingediend, aangezien gebleken is, dat het 
schoolbestuur zich aanvankelijk met een 
schade-opgave heeft gewend tot de schade
enquete-commissie te Amsterdam, welke 
commissie blijkens mededeeling in een 
ambtsbericht van het gemeentebestuur van 
Haarlemmermeer de bedoelde opgave eerst 
in haar enquete heeft opgenomen, doch daar
na op 20 Maart 1941 aan het schoolbestuur 
berichtte, dat zij de schade-aangifte ter ver
dere behandeling had doorgezonden naar het 
Departement van Binnenlandsche Zaken; 

dat oak het eerdergenoemde besluit van 
den Secretaris-Generaal van het voormalige 
Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 19 November 1940 -
hetwelk in deze van toepassing is, daar de 
aanvrage eerst na het in werking treden van 
dit besluit is ingediend - aan de inwilliging 
van deze aanvrage niet in den weg staat, 
aangezien blijkens het eerste lid van art. 2, 

sub a het verbod van art. 1 van het besluit 
niet geldt in gevallen van oorlogsschade; 

dat weliswaar wegens het reeds plaats ge
vonden hebben van de herstelwerkzaamhe
den de procedure, voorgeschreven in art. 3, 
tweede lid, van meergenoemd besluit niet 
ken warden inachtgenomen, doch dat ook dit 
geen grond kan opleveren om de aanvrage 
niet voor inwilliging vatbaar te achten, nu 
de herstelwerkzaamheden reeds waren ge
schied v66r het inwerkingtreden van het be
sluit op 20 Nov. 1q40; 

dat oak voor het overige niet gebleken is 
van bezwaren, welke zich tegen de inwilli
ging van de aanvrage zouden verzetten; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 en 
het besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 19 Nov. 1940 (Neder
landsche Staatscourant 1940, No. 227); 

Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver
ordening no. 23 /1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten, 

met vernietiging .van het bestreden be
sluit van den Commissaris en de Bestuurs
raden der provincie Noord-Holland en van 
het besluit van den raad der gemeente Haar
lemmermeer van 26 Juni 1941, te bepalen, 
dat de door het schoolbestuur gevraagde 
medewerking alsnog behoort te warden ver-
leend. (A. B.) 
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27 April z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Slachtverbod 1940 Varkens II 
art. 1.) 

Het zoogenaamde ,,afslachten" vormt 
een zoo belangrijk noodzakelijk dee! van 
het slachtproces, dat het ook op zichzelf 

slachten" in den zin van het verbod 
~an art. 1 Slachtverbod 1940 Varkens II 
uitmaakt. 

(Slachtverbod 1940 Varkens II art. 1.) 
Op het beroep van H . A. A. P., slager, wo

nende te Hees, req. van cassatie tegen een 
arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 
2 Jan. 1942, in hooger beroep, behoude~s ten 
aanzien van de opgelegde straf, bevestigend 
een op 22 Sept. 1941 door den Econ. Rechter 
bij de Arr.-Rechtbank te Arnhem gewezen 
mondeling vonnis, waarbij req. ter zake van : 
, opzettelijk handelen in strijd met een bij of 
krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit ge
steld verbod of vastgesteld voorschrift, meer
malen gepleegd", met aanhaling van de artt. 
1, 2, 7, 14 en 15 van het Econ. Sanctiebesluit 
1941, 1, 4, 7, 15 en 18 van het Voedselvoor
zieningsbesluit, 1, 9, 31 en 36 van de Land
bouwcrisiswet 1933, 1, 2 en 3 van het Slacht
verbod 1940, Varkens II, 1 lid 2, 10, 57 en 91 
Sr., is veroordeeld, hebbende het Hof dat 
vonnis vernietigd voorzooveel de opgelegde 
straf betreft, en req. veroordeeld tot vier 
maanden gevangenisstraf. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij schriftuur, en luidende : 
,,S. , althans v. t. van de artt. 338, 339, 350, 

352, 359 Sv., j 0
• art. 1 van het _Slachtverbod 

Varkens 1940 II door te beshssen dat het 
bewezen verklaarde valt onder het te.n laste 
gelegde ,,slachten van varkens", zulks ten 
onrechte, daar het begrip ,,slachten" in art. 
1 van dit Slachtverbod niet omvat de be
wezen verklaarde handelingen van den re
quirant." 

0. dat b ij het in zooverre bevestigde von
nis ten laste van req. is bewezen verklaard, 
met qualificatie als voormeld, dat hij twee
maal in de maand Mei 1941 en voorts op 9 
Juni 1941 te Hees (gemeente Nijmegen) op
zettelijk in strijd met het Slachtverbod 1940 
Varkens II een aantal varkens heeft geslacht; 

dat blijkens de aanteekening van dat mon
deling vonnis in het proces-verbaal der te
rechtzitting de Rechter in het bijzonder be
wezen achtte dat verdachte heeft ,,geslacht", 
omdat ,,onder slachten als bedoeld bij het 
verbod gesteld bij art. 1 van het Slachtver
bod 1940 Varkens II niet alleen moet worden 
begrepen het enkel dood maken van een 
slachtdier, doch eveneens die handelingen 
welke in de gangbare spreektaal worden aan
geduid met ,,afslachten" als het schoonma
ken, ontdoen van ingewanden enz. totdat het 
vleesch van die slachtdieren voor de con
sumptie geschikt is; dat ter terechtzitting is 
gebleken, dat verdachte slachthandelingen 
aan varkens heeft verricht totdat het vleesch 

daarvan voor m enschelijke consumptie ge
schikt was, nadat het betreffende slachtdier 
door D . of S . enkel was gedood, zoodat hij 
aan die dieren handelingen heeft verricht, 
welke naar het oordeel van den rechter be
grepen worden onder het begrip ,,slachten"; 

0. dat die opvatting van den Rechter, 
waarmede het Hof zich vereenigde, bij de toe
lichting tot het middel wordt bestreden met 
het betoog, dat onder ,,slachten" enkel is te 
verstaan het dooden van het dier, welk doo
den in deze reeds door eenanderwasgeschied, 
en dat het zoogenaamde afslachten, hetgeen 
volgens de gebezigde bewijsmiddelen req. 
deed, niet meer is te beschouwen als deel
neming aan het delict, dat met het dood zijn 
der varkens zou zijn beeindigd; 

dat evenwel dit betoog niet juist is, daar 
het zoogenaamde ,,afslachten" een zoo . be
langrijk noodzakelijk dee! van het slachtpro
ces vormt, dat het ook op zichzelf ,,slachten" 
in den zin van het bier overtreden verbod 
uitmaakt ; 

dat bet middel dus niet kan slagen; 
Verwerpt bet beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen . Rombach, die o. a. op
merkte: ,,Onder slacbten moet in de slacbt
verboden ook bet zoogenaamde afslacbten 
worden begrepen. Reeds v66r bet ontstaan 
der slachtverboden deed in onze wetgeving 
en jurisprudentie de vraag wat onder slacb
ten moet worden verstaan zicb voor en tel
kenmale is zij opgelost in dien zin dat bet 
begrip ruimer is dan het enkel dooden van 
bet slachtdier en ook verdere handelingen om 
het gedoode dier voor de consumptie geschikt 
te maken omvat. Ik wijs in de eerste plnats 
op de Wet van 6 Mei 1921 S. 715 boudende 
wijziging van de wetgeving nopens den ac
cijns op het geslacbt die in art. 1 spreekt van 
,,slacbtingshandelingen" aan een dood stuk 
vee. Eveneens op het gebied der fiscale wet
geving beeft Uw Raad bij een arrest van 2 7 
Juni 1921 W. 10797 Ned. Jur. 1921 pag. IIlO 
beslist dat onder slachten in de accij nswetten 
moet worden verstaan niet alleen het ge
welddadig dooden van een stuk vee maar ook 
de verdere handelingen noodig om het vleescb 
voor de consumptie geschikt te maken tot 
aan de afbakking toe. Ook op antler gebied 
der wetgeving, waar het slacbten een rol 
speelt, vinden wij dezelfde ruime beteekenis, 
n.l . in art. 5, 2e lid, der Vleeschkeuringswet 
S . 1919 no. 524, waar gesproken wordt van 
verdere slacbting van gestorven en in nood 
gedoode slachtdieren. Het is m. i. zeer aan
nemelijk, dat de slachtverboden met dit be
grip ,,slachten" onzer wetgeving en jurispru
dentie hebben rekeniilg gehouden. Het te
gendeel is m. i. niet te lezen uit art. 1 der 
Slachtveeregeling van 6 Sept. 1940, waar 
req. een beroep op heeft gedaan. 

Met middel mitsdien ondeugdelijk achten
de, concludeer ik tot verwerping van het cas
satieberoep.") 

(N. J.) 
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30 April z942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken. (Hinderwet art. 2 V.) 

Een inrichting, waar in ovens hout 
wordt verhit onder afsluiting van de 
lucht, de uit het hout ontwijkende dam
pen en gassen worden afgekoeld en de in 
de gecondenseerde dampen aanwezige 
teer wordt afgescheiden, waarna de in de 
ovens achterblijvende houtskool en de 
teer in den handel worden gebracht, is 
een inrichting bestemd tot droge distil
latie van plantaardige zelfstandigheden, 
als bedoeld in art. 2 sub V. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door P. E . 
Danielse te Beekbergen, gemeente Apeldoorn, 
tegen het Besluit van den Burgemeester dier 
gemeente van 21 September 1941, waarbij 
hem is medegedeeld, dat hij in zijn verzoek 
van I Juli 1940 om vergunning tot het doen 
van proefnemingen op het gebied van re
tortenhoutverkoling en chemische houtver
werking in het algemeen op het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Beekbergen, 
sectie K, N°. 2757, gelegen aan den Enge
landerweg te Beekbergen (gemeente Apel
doorn), wegens ongenoegzaamheid der stuk
ken niet kan worden ontvangen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 22 April 1942, N°. 68); 

0. dat de burgemeester van Apeldoorn, 
nadat P. L. Danielse aldaar vergunning 
krachtens de Hinderwet had verzocht tot het 
doen van proefnemingen op het gebied van 
retortenhoutverkoling en chemische hout
verwerking in het algemeen op het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Beekbergen, 
sectie K, N°. 2757, gelegen aan den Enge
landerweg te Beekbergen (gemeente Apel
doom), op 23 September 1941 , heeft besloten 
den verzoeker mede te deelen, dat hij in zijn 
vorenvermeld op l Juli 1940 gedaan verzoek 
wegens ongenoegzaamheid der stukken niet 
kan worden ontvangen ; 

dat daarbij is overwogen, dat eene inrich
ting, waarin enkel proefnemingen worden 
verricht, niet is een fabriek of werkplaats 
in den zin van de Veiligheidswet; dat op 
dezen grond geen uitvoering is gegeven aan 
artikel 6bis der Hinderwet; dat echter de 
aanvrager op de zitting, welke op 16 Augustus 
1941 ter voldoening aan artikel 7 der Hinder
wet werd gehouden, onder meer heeft mede
gedeeld, dat hij meerdere door distillatie 
verkregen producten, zooals teer en ho11ts
kool, aan derden verkoopt; dat uit deze 
mededeeling blijkt, dat de proefnemingen 
het beginstadium voorbij zijn, dat reeds ver
schillende verkoopbare producten worden 
verkregen en dat thans commercieele over
wegingen zich la ten gelden; dat door den 
verkoop van in de inrichting verkregen pro
ducten en door het gebruik van een oven de 
inrichting we! .is eene fabriek of werkplaats 
in den zin van de Veiligheidswet 1934; dat 
de aanvraag en de overgelegde beschrijving 
derhalve den aard van het bedrijf niet juist 
omschrijven; dat voorts de bij de aanvraag 

overgelegde plattegrondteekening niet den 
werkelijken toestand weergeeft; dat toch op 
deze teekening niet voorkomen enkele 
loodsen, welke - zij het ook zonder de daar
voor vereischte toestemming - op het ter
rein zijn bijgebouwd; dat deze teekening 
derhalve niet aanduidt de uit- en inwendige 
samenstelling der inrichting en toebehooren, 
zoodat zij niet voldoet aan het bepaalde in 
artikel 5, ten 2• , der Hinderwet; dat de 
overgelegde stukken op grond van de voren
vermelde redenen niet voldoen aan de wette
lijke eischen; dat op het verzoek daarom 
geen beslissing kan word en genomen; 

dat van dit besluit P. E. Danielse in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat het Proef
station voor Chemische Houtverwerking 
geen bedrijf is; dat van het begin in 1928 af 
verkoopbare producten werden verkregen, 
waarvan de opbrengst werd aangewend voor 
financiering van verdere proefnemingen; dat 
deze proeven nog niet zijn beeindigd, daar 
de producten uit het distillaat geheel moeten 
kunnen worden gewonnen; dat eerst daarna 
de overgang tot bedrijf kan plaats hebben; 
dat hij zijn verzoek om vergunning alleen 
heeft ingediend op aandringen van het ge
meentebestuur van Apeldoorn en omdat dit 
de voortzetting der werkzaamheden had 
verboden (welk verbod later bij mondelinge 
mededeeling weer werd opgeheven) ; wes
halve hij heeft verzocht te beslissen, dat 
de Hinderwet niet van toepassing is op zijn 
Proefstation voor Chemische Houtverwer
king; 

0. dat, blijkens een ingesteld onderzoek, 
het hier betreft eene inrichting, waar in een 
tweetal met hout en ·steenkoolbriketten 
gestookte ovens hout wordt verhit onder 
afsluiting van de lucht; dat de uit het hout 
ontwijkende dampen en gassen in een koel
inrichting worden afgekoeld, waarna de in 
de gecondenseerde dampen aanwezige teer 
wordt afgescheiden, terwijl de overblijvende 
gassen in de omgeving worden afgevoerd; 
dat de in de ovens achterblijvende houtskool, 
alsmede de teer in den hande\ worden ge
bracht, terwijl de uit het hout verkregen 
producten in een kleine laboratoriumruimte 
worden onderzocht op de samenstelling en de 
mogelijkheid om hieruit verkoopbare pro
ducten te verkrijgen; 

dat derhalve de onderwerpelijke inrichting 
is bestemd tot droge distillatie van plant
aardige zelfstandigheden, als bedoeld bij 
artikel 2 onder V der Hinderwet, voor de 
oprichting waarvan, ingevolge artikel 1 
dezer wet, eene vergunning wordt v ereischt; 

dat wijders, aangezien de genoemde in
richting een open ruimte is, waar in eene 
onderneming - immers, zooals in het be
roepschrift door den appellant wordt toe
gegeven, voor den verkoop van producten -
zal worden gewerkt aan het vervaardigen 
van houtskool en teer, terwijl aldaar ovens 
worden gebezigd, de inrichting moet worden 
aangemerkt als een fabriek of werkplaats 
in den zin van artikel 3 der Veiligheidswet 
1934; 

dat de bij het verzoek om vergunning over
gelegde verklaring, bedoeld bij artikel S, 
onder 4°, der Hinderwet, mitsdien ten on
rechte vermeldt, dat de inrichting niet zal 
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zijn eene werkplaats in den zin der Veilig
heidswet; 

dat voorts, terwijl in de bij de aanvrage 
overgelegde beschrijving is opgegeven, dat 
in de inrichting hout zal worden verkoold 
en proeven zullen worden gedaan betreffende 
zuivering en verdere verwerking van pro
ducten, de mede daarbij overgelegde platte
grondteekening, waarop we! een inrichting 
voor het verkolen van hout is aangegeven, 
maar geen inrichting voor het doen van de 
evenbedoelde proeven, niet de uit- en in
wendige samenstelling van de inrichting be
hoorlijk weergeeft als volgens artikel S, 20. 
der Hinderwet vereischt; · 

dat de burgemeester van Apeldoorn bij 
zijn bestreden besluit mitsdien terecht den 
appellant, op grond van ongenoegzaamheid 
der overgelegde stukken, in zijne aanvrage 
om vergunning niet ontvangen heeft ver
klaard ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ord_ening N°. 23/1940 van den Rijkscommis
sans voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de N ederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

s Mei 1942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Op
voeding, Wetenschap en Cultuurbescher
ming. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 
72.) 

Aan art. 72 kan geen aanspraak op 
medewerking van de gemeente warden 
ontleend voor eene verandering van in
richting, welke door het schoolbestuur 
van tevoren reeds is totstandgebracht, 
behoudens wanneer het een spoedgeval 
betreft. Daarvan is sprake voorzoover 
het schoolbestuur na het stukvriezen van 
de radiatoren der centrale verwarming in 
de Kerstvacantie van 1940/41 genoopt 
was aanstonds een noodinstallatie aan te 
brengen, teneinde de lessen te kunnen 
voortzetten. Voor de definitieve voor
ziening echter had dat bestuur een aan
vrage om medewerking kunnen indienen 
en de beslissing daarop kunnen afwach
ten; te dezer zake kan derhalve geen 
aanspraak op medewerking warden ge
maakt. 

Nu niet is gebleken , dat het stukvrie
zen aan gebrek aan voorzorg van het 
schoolbestuur was te wijten, moet met 
het oog op de abnormaal strenge koude
periode van toenmaals warden aangeno
men, dat een buitengewone omstandig. 
heid, welke het schoolbestuur niet was 
aan te rekenen, tot de uitgave voor de 
noodinstallatie aanleiding heeft gegeven. 
Deze uitgave behoort dan ook te worden 
aangemerkt als een uitgave tot het aan
brengen van een verandering van inrich
ting. 

De Secretaris-Generaal van het Departe-

ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door het 
Roomsch-Kath:iliek Kerkbestuur van de pa
rochie van Onze Lieve Vrouw ten Hemel
opneming te Apeldoom, vormende het b e
stuur der R oom sch-Katholieke scholen voor 
lager onderwijs en uitgebreid lager onderwijs 
aan de Molendwarsstraat 61 aldaar, tegen het 
besluit van den Commissaris en de waarne
mende Bestuursraden der provincie Gelder
land van 14 Jan. 1942, no. C. B . 4, tot on
gegrondverklaring van het beroep van den 
appellant tegen het besluit van den burge
meester van Apeldoom van 26 Sept. 1041, 
waarbij een ingevolge art. 72 der Lager On
derwijswet 1920 door het kerkbestuur gedaan 
verzoek om de benoodigde gelden te ontvan
gen voor een aangebrachte noodinstallatie, 
het plaatsen van zes nieuwe radiatoren en de 
reparatie van een radiator der in het school
gebouw aanwezige centrale verwarmings
installatie, is geweigerd; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi!len v an Bestuur, gehoord, advies van 
15 Apnl 1942, no. 60; 

0. dat de burgemeester van Apeldoom bij 
besluit van 26 Sept. 1941 afwijzend heeft 
beschikt op het door het bovenvermeld kerk
bestuur ingevolge art. 72 der Lager Onder
wijswet 1920 geda an verzoek om de benoo
digde gelden te ontvangen voor een aange
brachte noodinstallatie, het plaatsen van zes 
nieuwe radiatoren en de reparatie van een 
radiator der in het schoolgebouw aanwezige 
centrale verwarmingsinstallatie, uit overwe
ging, dat de kosten wegens vervanging van 
radiatoren en leidin gen, welke t engevolge 
van stukvriezen niet meer bruikbaar zijn, op 
grond van het Koninklijk besluit van 13 Dec. 
1930, no. 16, aangemerkt moeten worden als 
kosten van instandhouding in den zin van 
art. 101 der wet; dat het verzoek voor zoo
ver dit betreft de plaatsing van ~ieuwe ra
diatoren en het repareeren van den bescha
digden radiator, be;vendien niet voor inwilli
ging vatbaar is, omdat de werkzaamheden 
gedaan zijn v66r de aanvraag ex art. 72 der 
wet was ingediend; 

dat, nadat v an het bedoeld besluit het 
kerkbestuur b ij den Commissaris en de 
waarnemende Bestuursraden der provincie 
Gelderland in beroep was gekomen dit col
lege bij besluit van 14 Januari 194~, no. C . 
B. 4, he t beroep ongegrond heeft verkla ard 
daarbij o.a. overwegende, dat het vervanger: 
en herstellen v".in radiatoren, die tengevolge 
van de vorst met meer bruikbaar zijn, niet 
?es_cho?wd. kan worden a ls verandering van 
1nnchtmg 1n den zin van art. 72 der wet, 
doch dat de deswege gemaakte kosten geacht 
moeten warden te behooren tot die welke 
ingevolge art. ro1 der wet worden v~rgoed; 
dat de burgemeester mitsdien terecht de ge
vraagde me~ewerking heeft geweigerd; 

dat van d1t besluit het kerkbestuur in be
roep is gekomen, aanvoerende dat ondanks 
het feit, dat de rndiatoren war~n afgetapt, de 
centrale verwarming in zijn schoolgebouw, 
Molendwarsstraat 61 te Apeldoorn, tijdens 
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<le Kerstvacantie 1940/1941 bevroren was, 
.zoodat alle radiatoren bevroren waren; dat 
tengevolge daarvan de aanleg van een nood
jnstallatie noodzakelijk was, om de lessen na 
,die vacantie te kunnen voortzetten; dat, in 
aanmerking nemende de beperktheid van 
materialen en de voortdurende prijsstijging, 
zoo spoedig mogelijk is overgegaan tot de 
definitieve vervanging van de d efecte cen
trale verwarming door een nieuwe en wel in 
,de maand April 1941; dat het bij schrijven 
van 18 Aug. 1941 aan den raad der gemeepte 
.Apeldoorn heeft v e rzocht, overeenkomstig 
art. 72 der Lager 0nderwijswet 1920 voor de 
noodinstallatie en voor het vervangen van de 
oude cent rale verwarming door een nieuwe 
respectievelijk f 193.55 en f 459.50, met ver
mindering van f 81.38 als opbrengst van de 
oude radiatoren, dus in totaal f t93 .55 + 
f 459.50 - f 81.38 = f 571.67 beschikbaar te 
stellen; dat het tevens den S ecretaris-Gene
raal van het Departement van 0pvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming heeft 
verzocht t e willen v erklaren, dat de bovenge
noemde voorzieningen ,,een bijzonder geval" 
vormen, bedoeld in art. 2, eerste lid onder c 
van het besluit van 19 Nov. 1940 betreffende 
het stopzetten van scholenbouw enz. ; dat op 
dit laatste verzoek b ij schrijven van den Se
cretaris- Generaal van 1 Dec. 1941, no. 14430, 
afd. L .0 ., gunstig is beschikt, in welk schrij
ven ook v erklaard wordt, dat de genoemde 
voorzieningen in de gegeven omstandighe
den als verandering van inrichtin g in den zin 
van art. 72 der Lager 0nderwijswet 1920 
moeten worden aangemerkt; dat echter de 
burgemeester en in beroep de Commissaris 
en de Bestuursraden de gevraagde gelden 
hebben geweigerd; dat het bezwaar van het 
verrichten der werkzaamheden voordat de 
aanvraag ex art. 72 der wet bij den raad was 
ingediend, niet kan gelden voor de nood
installatie; dat bovendien zijn school voor 
uitgebreid lager onderwijs, die met een 
school voor lager onderwijs in het gebouw 
Molendwarsstraat 61 is gevestigd, haar aan
deel in de kosten ad f 285.83 niet bestrijden 
kan uit art. 101 wegens de zeer lage bijdrage 
gemeentelijke vergoeding per leerling voor 
het uitgebreid lager onderwijs in de gemeente 
Apeldoom, ook niet voor een gedeelte; 

0 . dat aan art. 72 der Lager 0nderwijswet 
1920 geen aanspraak op de medewerking van 
de gemeente kan worden ontleend voor een 
veranderin g van inrichting, welke door het 
schoolbestuur van te voren reeds is tot stand 
gebracht , behoudens wanneer het een spoed
geval betreft; 

dat in het onderhavige geval wel van een 
spoedgeval sprake was, voorzoover de ap
pellant na het stukvriezen van de radiatoren 
der centrale verwarming in de Kerstvacantie 
van 1940/1941 genoopt was aanstonds een 
noodinstallatie aan te brengen, teneinde de 
lessen te kunnen voortzetten, doch dat niet 
valt in te zien, waarom met betrekking tot 
de definitieve voorziening de appellant niet 
tijdig een desbetreffende aanvrage om me
dewerking bij het gemeentebestuur had kun
nen indienen en de beslissing van het ge-

meentebestuur had kunnen afwachten; 
dat dan ook, nu de appellant met de in

diening van de aanvrage heeft gedraald tot 
18 Augustus 1941 , terwij l in April daaraan
voorafgaande de werkzaamheden waren vol
tooid, alreeds om die reden geen aanspraak 
op m edewerking ten opzichte van het aan
brengen van de dcfinitieve voorziening aan 
de centrale verwarming door den appellant 
kan worden gemaakt; 

0 . dat dus nog te onderzoeken blijft, of de 
appellant ter zake van het aanbrengen van 
de noodinstallatie recht op medewerking 
door het gemeentebestuur kan doen gelden ; 

0 . daaromtrent, dat, nu nie t is gebleken, 
dat het stukv riezen van de verwarmings
installatie aan gebrek aan voorzorg van de 
zij de van den appellant was te wijten, met 
het oog op de abnormaal strenge koude
periode van toenmaals moet worden aange
nomen, dat een buitengewone omstandig
heid, welke den appellant niet was aan t e 
rekenen, tot deze aanzienlijke u itgave aan
leiding heeft gegeven; 

dat dan ook deze uitgave niet a ls kosten 
van instandhouding tot de exploitatieuitga
v en der beide scholen is te rekenen, doch 
veeleer behoort te worden aangemerkt a ls 
een uitgave tot het aanbrengen van een v er
andering van inrichting, als bedoeld in art. 
72 der Lager 0nderwijswet 1920; 

dat, aangezien de aanvrage te dezen aan
zien de eischen, aan het geven van lager on
derwijs te stellen, niet overschrijdt en ook 
voor het overige aan de gestelde voorwaar
den voldoet, terwijl bij dezerzijdsch besluit 
van 1 D ec. 1941, no. 14430, afd. L. 0., is 
verklaard, dat hier een bijzonder geval aan
wezig is als bedoeld in art. 2, eerste lid 
onder c van het dezerzijdsch besluit van 14 
Nov. 1940 betrdfende o.a. het stopzetten 
van scholenb ouw (Nederlandsche Staatscou
rant 1940, no. 227) , de aanvrage , voorzoo
ver zij de noodinstallatie betreft, alsnog voor 
inwilliging in aanmerking komt; 

dat mitsdien het bestreden besluit van 
den Commissaris en de waarnemende Be
stuursraden der provincie Gelderland niet 
ongewi_izigd k an blijven; 

Gezien de Lager 0nderwijswet 1920; 
H eeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening no. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algem een B estuur beslo
ten; 

met wijziging voor zooveel noodig van het 
bestreden besluit van den Commissaris en de 
waarnemende Bestuursraden der provincie 
Gelderland, alsmede van het vorengemeld 
besluit van den burgemeester van Apeldoom 
van 26 Sept. 1941, 

I. te bepalen, dat de door den appellant 
gevraagde medewerking, voor wat betreft 
het aanbrengen van de in de aanvrage be
doelde noodinstallatie, alsnog door het ge
m eentebestuur moet worden verleend; 

II. voor het overige het onderhavige be-
roep ongegrond te verklaren. (A. B.) 
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6 Mei 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet art. 40.) 

Bij de bepaling van de schadeloosstel
ling ingevolge art. 40 der Onteig.wet 
wordt niet uitsluitend gelet op het ge
bruik of genot, dat de onteigende per
soonlijk tijdens zijn !even nog van het 
onteigende goed zou gehad kunnen heb
ben, doch daarbij treedt integendeel op 
den voorgrond de waarde, die aan het 
goed met het oog op zijne tegeldemaking 
valt toe te kennen. De meer of mindere 
geschiktheid van het bedrijf om door 
derden of, bij overlijden van den ont
eigende, door diens. erfgenamen te wor
den voortgezet kan daarbij eene rol spe
len. B ij eene andere opvatting zouden 
niet gerechtvaardigde verschillen tus
schen onteigening ten laste van natuur
lijke personen en onteigening t en laste 
van rechtspersonen kunnen optreden. 

Ten deze is de Rechtb. ervan uitge
gaan, dat verweerder de schade, veroor
zaakt door de onteigening van het in zijn 
bedrijf aangewende land zal kunnen be
perken door zoo spoedig mogelijk zijn 
landbezit weder aan te vullen en daar
door de winstcapaciteit van zijne hoeve 
te herstellen. De Rechtb. heeft voorts 
kennelijk geoordeeld, dat het niet aan 
het !even van verweerder gebonden be
drijf ook na diens overlijden zonder noe
m enswaardig verlies aan winstcapaciteit 
door zijne erfgenamen kan worden voort
gezet. 

Onder deze omstandigheden heeft de 
Rechtb. de bedrijfsschade en de kosten 
van wederbelegging mogen bepalen ge
lijk zij deed en heeft zij dusdoende geen 
schade vergoed, die n iet door verweerder 
zelf, doch door diens erfgenamen wordt 
geleden. 

De Commissaris der Provincie Friesland, 
zijnde thans Mr. P . A. V. baron van Ha
rinxma thoe Slooten, wonende te Leeuwar
den, genoemde Provincie in rechten verte
genwoordigende, eischer tot cassatie van een 
tusschen partijen gewezen vonnis van de 
Arr.-Rechtb. te Leeuwarden van 16 Fehr. 
1942, adv. Jhr. Mr. J . H. de Brauw, 

tegen: 
H . J. van der Ley, landbouwer, wonende te 
Deinum, verweerder in cassatie. adv. Mr. N . 
G . Geelkerken. 

De Hooge R aad, enz.; 
O. dat bij het bestreden vonnis ten behoe

ve van den aanleg van een in de gemeenten 
Menaldumadeel en Leeuwarderadeel gelegen 
gedeelte van den vaarweg Fonejacht-Har
lingen met verbindingskanaal, het verbeteren 
van een bestaand vaarwater en de in verband 
daarmede te maken wegen en bijkomende 
werken ten algemeenen nutte en ten name 
van de Provincie Friesland de onteigening 
is uitgesproken van een perceel weiland en 
van gedeelten van vijf perceelen weiland, in 
eigendom toebehoorende aan verweerder en 
bij dezen met andere eigendommen in eigen 

gebruik voor de uitoefening van zijn land
bouwbedrijf; 

dat ter zake als schadeloosstelling is toe
gekend : 

wegens waarde van den ont-
eigenden grond f 13361.90 

wegens kosten van wederbeleg
ging 
wegens waardevermindering 

79I.II 

van de overblijvende perceelen ,, 2662.23 
voor vergoeding voor noodza

kelijke werken 920.70 
166.--voor tijdelijk grasverlies 

voor bedrijfsschade -"-~87.3_0 
Samen f 22389.24 

dat voorzooveel in cassatie van belang, de 
Rechtb. bij de toekenning van de schadeloos
stelling wegens kosten van wederbelegging 
heeft overwogen: 

,,dat deskundigen, op grond dat gedaagde 
als veehouder in staat moet gesteld worden 
zijn bedrijf op den duur op de oorspronkelijke 
grootte terug te brengen, waartoe de wette
lijke bepalingen op de vervreemding van 
landbouwgronden geen beletsel vormen, hem 
kosten van wederbelegging hebben toege
kend; 

,,dat eischer de vraag oppert of gedaagde, 
die 64 jaar oud en kinderloos is, zijn bedrijf 
nog wel zoo lang zal voortzetten dat hij de 
verloren hoeveelheid land zal kunnen terug
koopen, doch de Rechtb. aanneemt dat een 
boerenbedrijf als van gedaagde na zijn dood 
door zijn erfgenaam of erfgenamen zal war
den voortgezet en dus niet aan het !even van 
gedaagde is gebonden te achten"; 

en voorts, aannemende dat aankoop van 
het nieuwe land gemiddeld over 12½ jaar zal 
plaats hebben, de kosten van wederbelegging 
heeft vastgesteld op de contante waarde van 
9 % van f 13361.90 over 12½ jaar, bedragen
de genoemde som van f 791.u; 

dat wat aangaat de bedrijfsschade, de 
Rechtbank heeft berekend, dat verweerder 
tengevolge van de onteigening in zijn bedrijf 
gemiddeld gedurende 12½ jaar een schade 
zal lijden van f 448.73 per jaar, waarvan de 
contante waarde kan worden gesteld op 
f 4487.30, en dit bedrag, zooals hierboven 
reeds is vermeld, onder de schadeloosstelling 
heeft opgenomen, daarbij nog overwegende: 

,,dat gedaagde nog heeft betoogd dat de 
waarde, die de hoeve voor hem heeft, een 
vermogensschade is, doch dit niet opgaat 
indien, gelijk te verwachten is, gedaagde zijn 
landbezit zoo spoedig mogelijk zal aanvul
len, daar alsdan de winstcapaciteit van de 
hoeve zal zijn hersteld en hij dus slechts een 
tijdelijke schade in die winstcapaciteit, dus 
een bedrijfsschade, zal hebben geleden"; 

0. dat als middel van cassatie is voorge
steld: 

S. of v. t. der artt. 158 der Grondwet, 48 
Rv., 2, 37, 40, 41, 62, 63, 64 en 72a Ont
eigeningswet, 

doordat de Rechtbank 
na te hebben overwogen: 
dat deskundigen, op grond dat de ont

eigende als veehouder in staat moet gesteld 
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worden zijn bedrijf op den duur op de oor
spronkelijke grootte terug te brengen, hem 
kosten van wederbelegging hebben toege
kend; 

en dat eischer de vraag geopperd heeft of 
de onteigende, die 64 jaar oud en kinderloos 
is, zijn bedrijf nog we! zoo Jang zal voortzet
ten dat hij de verloren hoeveelheid land zal 
kunnen terugkoopen, maar dat de R echt
bank heeft aangenomen, dat een boerenbe
drijf als van den onteigende na zijn dood door 
zijn erfgenaam of erfgenamen zal worden 
voortgezet en dus niet aan het !even van den 
onteigende is gebonden te achten, 

aannemend dat gemiddeld over 12½ jaar 
de aankoop van het nieuwe land zal plaats 
hebben, 

de beleggingskosten heeft vastgesteld op 
de contante waarde van g % van f 13361.90 
(werkelijke waarde van het onteigende) over 
12½ jaar, zulks met inachtneming van een 
rentevoet van 3 ½ % per jaar, zijnde f 791.u, 
en dit bedrag heeft toegekend, 

en de door de Rechtbank op f 448.73 b e
rekende jaarlijksche bedrijfsschade, rekenen
de dat gedaagde gemiddeld gedurende 12 ½ 
jaar deze winst zal derven, en overwegende 
dat de contante waarde naar 3 ½ % dezer 
schade, gekapitaliseerd kan worden gesteld 
op het 1ovoudige van dat bedrag, heeft ver
menigvuldigd met 10 en als schadeloosstel
ling wegens bedrijfsschade heeft toegekend 
f 4487.30; 

en de Rechtbank de aan verweerder toe
gekende schadeloosstelling op f 22389.24 
heeft bepaald en de proceskosten heeft ge
bracht ten laste van eischer; 

ten onrechte en in strijd met de aange
haalde artikelen, omdat, indien de onteigen
de, gelijk de Rechtbank aanneemt, althans 
in het midden laat, zijn bedrijf niet zoo Jang 
zal voortzetten, dat hij de verloren hoeveel
heid land zal kunnen terugkoopen, door hem 
de door de Rechtbank bedoelde bedrijfswinst 
niet gemiddeld gedurende 12 ½ jaar zal wor
den gederfd en hij niet gemiddeld gedurende 
12½ jaar bedrijfsschade zal lijden en hij ook 
beleggingskosten althans niet ter vervanging 
van al het onteigende zal hebben te betalen 
en ook niet over gemiddeld 12½ jaar tot aan
koop zal overgaan van die vervangende 
gronden, die hij zal koopen, en waarbij de 
Rechtbank over het hoofd zag, dat de schade 
die na het einde der bedrijfsuitoefening door 
den onteigende of na zijn dood aan zijn erf
genamen zou opkomen en ter voorkoming of 
beperking waarvan wederbeleggingskosten 
zouden worden toegekend, geene schade is, 
die door den onteigende wordt geleden, en 
waarvoor den onteigende schadeloosstelling 
kan worden toegekend of ter beperking of 
voorkoming waarvan den onteigende weder
beleggingskosten mogen worden toegekend, 

waaraan niet afdoet dat en of een boeren
bedrijf als van dezen onteigende na zijn dood 
door zijne erfgenamen zal worden voortgeze t 
en dat boerenbedrijf dus niet aan het !even 
van dezen onteigende is gebonden te achten; 

0. dienaangaande, dat voor hem, die een 
bedrijf uitoefent, niet alleen de mogelijkheid 

bestaat om door uitoefening van het bedrijf 
in de toekomst winst te verwerven, maar 
naar omstandigheden ook om aan anderen 
het bedrijf over te doen en daarbij een prijs 
te bedingen, welke de waarde van het in het 
bedrijf aangewende vermogen te boven gaat· 

dat of dit laatste zal kunnen geschieden, of 
in meer of mindere mate zal kunnen geschie
den, afhankelijk is van den aard van het be
drijf, i_n het bijzonder van de omstandigheid, 
of en m hoeverre de bedrijfsuitoefening aan 
de persoon van den ondememer is gebonden 
of met de persoonlijke werkkracht van den 
ondememer samenhangt; 

dat het dan ook geenszins is uitgesloten, 
dat bij de bepaling van de schade, welke een 
onteigende in zijn bedrijf lijdt door de ont
eigening van daarin aangewend onroerend 
goed, niet uitsluitend moet worden gelet op 
den tijd, gedurende welken de onteigende in 
persoon nog geacht kan worden het bedrijf 
te zullen voortzetten, maar daarbij ook van 
belang is, of en in welke mate het bedrijf 
geschikt is om door anderen te worden voort
gezet; 

dat dit laatste ook geldt ten aanzien van 
de geschiktheid van het bedrijf om door de 
ecfgenamen van den ondernemer te worden 
Toortgezet, of door hen aan derden te worden 
overgedaan; 

dat ook bij de bepaling van de schadeloos
stelling ingevolge art. 40 v an de Onteige
ningswet niet uitsluitend wordt gelet op het 
gebruik of het genot, dat de onteigende per
soonlijk tijdens zijn !even nog van het ont
eigende goed zou gehad kunnen hebben, doch 
integendeel daarbij op den voorgrond treedt 
de waarde, welke aan het goed met het oog 
op zijne tege!demaking valt toe te kennen; 

dat dan ook niet is in te zien, dat ingeval 
een onteigende behalve de in art. 40 voor
ziene schade mede schade lijdt in zijn bedrijf 
door de onteigening van daarin aangewend 
onroerend goed, bij de bepaling van laatst
genoemde schade uitsluitend zou moeten 
worden acht geslagen op hetgeen de ont
eigende door persoonlijke bedrijfsuitoefening 
nog zou kunnen verwerven en dat daarbij niet 
een rol kan spelen de meer of mindere ge
schiktheid van het bedrijf om door derden of, 
bij het overlijden van den onteigende, door 
diens erfgenamen te worden voortgezet; 

dat bij een andere opvatting ook kunnen 
optreden niet gerechtvaardigde verschillen 
tusschen onteigening ten laste van natuur
lijke personen en onteigening ten laste van 
rechtspersonen; 

dat de Rechtbank te dezen ervan is uit
gegaan, dat verweerder de schade, veroor
zaakt door de onteigening van het in zijn be~ 
drijf aangewende land, zal kunnen beperken 
door zoo spoedig mogelijk zijn landbezit weer 
aan te vullen en dusdoende de winstcapaci
teit van zijn hoeve te herstellen, en voorts 
kennelijk heeft geoordeeld, dat het niet aan 
het !even van verweerder gebonden te achten 
bedrijf ook na diens overlijden zonder noe
menswaardig verlies aan winstcapaciteit door 
zijn erfgenaam of zijne erfgenamen kan wor
den voortgezet; 
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dat onder die omstandigheden de Recht
bank de aan verweerder toekomende schade
loosstelling wegens bedrijfsschade en wegens 
kosten van wederbelegging mocht bepalen 
gelijk zij deed, en dusdoende geen schade 
heeft vergoed, welke niet door verweerder 
zelf <loch door <liens erfgenaam of erfgena
men wordt geleden; 

dat derhalve het aangevoerde middel is 
ongegrond; 

Verwerpt het b eroep. (Salaris f 350, Red.). 

Conclusie van den Proc.-Gen . Berger. 

Post alia: 
Bij de beoordeeling van dit middel be

hoort, naar mijne meening, te worden uitge
gaan van het beginsel, dat de onteigende 
recht heeft op volledige vergoeding van de 
schade, welke hij door de onteigening zal 
lijden en dus om te worden herplaatst in 
eenen gelijken economischen toestand, als 
waarin hij v66r de onteigening verkeerde. 

Met dit beginsel heeft de Rechtbank blijk
baar rekening gehouden, waar zij m et de des
kundigen aanneemt, dat verweerder, als vee
houder, ter voorkoming van door de onteige
ning te lijden bed:rijfsschade, in staat moet 
worden gesteld om zijn bedrijf op den ouden 
voet voort te zetten en om dit daarom op 
den duur op zijne oorspronkelijke grootte te
rug te brengen, terwijl hem inmiddels ver
goeding toekomt voor bedrijfsschade, te lij
den gedurende den tijd, die zal verloopen 
v66r het algeheele herstel van den ouden 
omvang van het bedrijf, welk tijdsverloop de 
Rechtbank schat op gemiddeld 12½ jaar. 

Indien de voortzetting van verweerders 
bedrijf afhankelijk ware van <liens !even of 
persoonlijke werkkracht, dan zouden er wel
licht ook hier, evenals in het geval, bedoeld 
in 's Hoogen Raads arrest van 16 April 1928 
W. u823 N. J . 1928, u46, termen aanwezig 
kunnen zijn geacht om met verweerders leef
tijd rekening te houden. Nu de R echtbank 
ochter feitelijk vaststelt, dat het onderhavige 
bedrijf eventueel door verweerders erfge
naam of erfgenamen zal worden voortgezet, 
en dus niet aan het !even van verweerder 
gebonden is te achten, geeft de Rechtbank 
daarmede, naar het mij schijnt, te kennen, 
dat met verweerders leeftijd t en deze niet in 
het bijzonder rekening behoeft te worderi ge
houden. 

Inderdaad behoefde dan oak m. i. in de 
gegeven omstandigheden de bloote kans, dat 
verweerder binnen 12½ jaar zoude komen 
te overlijden of zich eerder uit het bedrijf 
zoude terugtrekken, er niet toe te leiden om, 
met die enkele mogelijkheid rekening hou
dende, de schadevergoeding vast te stellen 
op een zoodanig bedrag, dat de onteigende, 
b ij niet intreden van een der bedoelde even
tualiteiten, minder zoude ontvangen, dan de 
volle vergoeding van de hem, door de ont
eigening toegebrachte, schade. Het wil mij 
voorkomen, dat de onteigende, wien schade
loosstelling overeenkomstig art. 1 58 Grond
wet vooraf moet warden verzekerd, aan die, 
evenzeer te duchten, kans niet mocht worden 

blootgesteld en dat daarom. niet kan worden 
aangenomen, gelijk bij het middel geschiedt, 
dat hier sprake zoude zijn van eene schade
loosstelling, welke niet aan den onteigende, 
doch, althans t en deele, aan <liens erfgena
men zoude worden toegelegd. Eenerzijds toch 
is hier het stellige feit, dat aan den v erweer
der, t engevolge van de onteigening, niet al
leen een gedeelte van zijnen bedrijfsgrond 
ontnomen wordt, doch tevens de gelegenheid 
om de inkomsten te genieten, waarop hij 
recht heeft, a lthans gedurende den tijd, be
noodigd om herstel van zijn b edrijf in vollen 
omvang te verzekeren (vg. H . R. 19 Nov. 
1906 W. 8459), terwijl anderzijds uit niets 
blijkt, dat de Rechtbank het waarschijnlijk 
zoude hebben geacht, dat binnen 12½ jaar 
door overlijden van verweerder of anderszins 
aan <li ens bedrijf een einde zoude komen in 
welk geval alleen de Rechtbank verplicht 
ware geweest met eene van die mogelijkhe
den rekening te houden (vg. H. R. 13 Aug. 
1917 W. 10158 N. J. 1917, 986). 

Het middel mitsdien niet gegrond ach
tende, concludeer ik tot verwerping van het 
beroep, met veroordeeling van eischer q .q. 
in de kosten, op de behandeling van dit ge
ding in cassatie gevallen. 

(N. J.) 

7 Mei z942. BESLUI T van den Secretaris
G eneraal van het D epartement van Bin
nen!andsche Zaken. (Armenwet art. 39.) 

Daar patiente de gemeente A., waar 
zij reeds v66r het aangaan van de dienst
betrekking als inwonende dienstbode 
haar woonplaats had gevestigd, ook na 
het eindigen daarvan niet heeft verlaten 
v66rdat zij krachtens rechterlijke mach
tiging werd overgebracht naar een 
krankzinnigengesticht, moet zij geacht 
worden tot dat tijdstip haar woonplaats 
te A . te hebben behouden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de woonplaats van 
de armlastige krankzinnige Elsiena Klug
kist; 

Den Raad van State, Afdeeling_ voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 April 1942, :10. 70; 

0. dat Elsiena Klugkist, geboren op 8 
Juni xgox, na op x M e i x94I haar die nst be
trekking te Amsterdam te hebben opgezegd 
tegen 1 Juni 1941 , op 7 Mei 1941 ter verple
ging werd opgenomen in het W ilhelrnina
Gasthuis te Amsterdam en v ervolgens op 7 
Juni 1941 krachtens een op 3 Juni 1941 aan
gevraagde recht e rlijke machtiging werd over
gebracht naar het Provinciaal Ziekenhuis 
nabij Santpoort; 

dat de toenm alige Regeeringscommissaris 
van Amsterdam blijkens zijn schrijven van 
15 Juli 1941 van oordeel was, dat voor de 
patiente op 3 Juni 1941, den datum, waarop 
een rechterlijke machtiging voor haar plaat
sing in een gesticht werd aangevraagd, b in
nen het Rijk geen domicilie in den zin van 

K. 2663 
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het Burgerlijk Wetboek was aan te wijzen, 
weshalve hij verzocht om de kosten van het 
vervoer en de verpleging van de patiente 
ten laste van het Rijk te brengen; 

0. dat blijkens het ter zake uitgebrachte 
advies van den Inspecteur van het Staats
toezicht op krankzinnigen Elsiena Klugkist, 
toen zij zich op 23 Juli 1935 in de gemeente 
Amsterdam vestigde, in staat was te achten 
tot het vestigen van een hoofdverblijf; 

dat hieruit volgt dat zij van dien datum 
af woonplaats had in de gemeente Amster
dam; 

dat de band met deze gemeente niet is 
verbroken, toen op 1 Juni 1941 haar dienst
betrekking als inwonende dienstbode eindig
de en zij dus niet meer ingevolge art. 79 
B. W. woonplaats had ten huize van haar 
werkgever; 

dat hieraan niet kan afdoen, dat de pa
tiente niet naar een andere woning te Am
-sterdam is overgegaan, doordAt zij van de 
woning van haar werkgever uit werd over
gebracht naar het Wilhelmina-Gasthuis; 

dat zij immers, nu zij de gemeente Am
sterdam, waar zij reeds v66r het aangaan 
van de bedoelde d ienstbetrekking haarwoon
plaats had gevestigd, ook na het eindigen 
daarvan niet heeft verlaten, v66rdat zij op 7 
Juni 1941 krachtens rechterlijke machtiging 
werd overgebracht naar het Provinciaal Zie
kenhuis te Santpoort, geacht moet worden 
tot dit tijdstip haar woonplaats te Amster
dam te hebben behouden; 

dat, aangezien zij derhalve deze woon
plaats nog had op 3 Juni 1941, den datum 
waarop de rechterlijke machtiging werd aan
gevraagd, de kosten van haar vervoer en 
verpleging ten laste van de gemeente Am
-sterdam behooren te komen; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver- . 

ordening no. 23 11940 van den Rijkscommis
-saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen ·,ran Algemeen Bestuur be
sloten: 

de gemeente Amsterdam aan te wijzen als 
de woonplaats van de armlastige krankzin
nige Elsiena Klugkist voor de toepassing van 
art. 39 der Armenwet. 

(A. B .) 

7 Mei z942. UITSPRAAK van den Centra
len Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 artt. 60, 3e lid en 58, 1e lid.) 

Overschrijding van den beroepstermijn 
bij het gemeentelijk scheidsgerecht leidt 
ingevolge gemeentelijke verordening niet 
tot niet-ontvankelijkverklaring, indien 
de overschrijding is te wijten aan bijzon
dere, den ambtenaar niet toe te rekenen 
omstandigheden. Begrijpelijke onzeker
heid van den ambtenaar omtrent de 
juiste strekking eener uitspraak van dat 
scheidsgerecht wordt tot zulke bijzondere 
omstandigheden gerekend. 

De weigering een punctie te onder
L. 1942 

gaan ten behoeve van een geneeskundig 
onderzoek levert grond op de uitbetaling 
van het salaris des ambtenaars te schor
sen. 

Uitspraak in zake: 
W. de Bruijn, wonende te Rotterdam, kla. 

ger, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman 
Mr. H. Kippersluijs, advocaat te Utrecht, 

tegen: 
den Burgemeester van Rotterdam, verweer
der, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden Mr. K. A. 
Soudijn, wonende te Rotterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat B. en W. van Rotterdam - gelet 

op het feit, dat de poetser bij de Rotterdam
sche Electrische Tram (hierna te noemen R. 
E. T.) W. de Bruijn weigert zich te onder
werpen aan de observatie, bedoeld in art. 
17 van de Geneeskundige Controle (Ge
meenteblad No. n5 van 1934), overwegen
de, dat als gevolg hiervan het niet mogelijk 
is vast te stellen, of betrokkene al dan niet 
rechtmatig den dienst verzuimt, en gelet 
voorts op het Reglement P ersoneel R. E. T . 
en in het bijzonder op de artt. 57 en 71 van 
dit Reglement - dd. 27 Febr. 1941 hebben 
besloten W. de Bruijn voornoemd aan te zeg
gen onder meer : re. dat zij het voornemen 
hebben hem voorwaardelijk te straffen met 
ontslag uit den dienst; 2e. dat de sub re. be
doelde straf niet ten uitvoer zal worden ge
legd, indien hij zich binnen een termijn van 
een maand onderwerpt aan de geeischte ob
servatie; 

0. dat het Scheidsgerecht voor het Perso
neel der R.E.T., waarbij W. de Bruijn beroep 
tegen vorenbedoeld besluit had ingesteld, bij 
uitspraak, welke op 7 April 1941 in afschrift 
aan de toenmalige partijen is medegedeeld, 
heeft uitgesproken, dat aan D e Bruijn de 
aangezegde straf niet behoort te worden op
gelegd en, blijkens de desbetreffende over
weging der uitspraak, heeft geadviseerd om 
de voorgenomen bestraffing te vervangen 
door een schorsing van de uitbetaling van 
D e Bruijns bezoldiging op grond van art. 57, 
tweede lid, van het Reglement Personeel R . 
E. T ., zoolang hij in zijn weigering volhardt, 
namelijk om zich te onderwerpen aan den 
door de Commissie van drie geneeskundigen, 
bedoeld bij § XIII van evenvermeld Regle
ment, noodzakelijk geoordeelden maatregel 
van contrOle: punctie; 

0. dat B. en W. van Rotterdam vervolgens 
dd. 2 Mei 1941 hebben besloten in vorenbe
doelde uitspraak te berusten en tevens het 
besluit hebben genomen overeenkomstig 
voormeld advies , waarvan op 20 Mei 1941 
aan W. de Bruijn schriftelijk mededeeling is 
gedaan; 

0. dat W. de Bruijn tegen laatstbedoeld 
besluit, namelijk tegen den getroffen maat
regel tot Jooninhouding, bij dezen Raad in 

II 
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beraep is gekomen, en bij 's Raads uitspraak 
van 16 Oct. 1941 (A. W. 1941/K . 15) (zie 
A. B. 1941, blz. 814, Red.) niet-ontvankelijk 
in dat beroep is verklaard, op dezen grand, 
dat het bestreden besluit niet was een be
sluit, als waarvan in lid 2 van art. 3 der Amb
tenarenwet 1929 sprake is, en dat voor De 
Bruijn daartegen bij dezen Raad beraep niet 
open stond, nu de Raad ook niet op grand 
van eenige andere wettelijke bepaling be
voegd was van zoodanig beraep kenn is te 
nemen; 

0. dat De Bruijn zich daama bij beraep
schrift van 27 Oct. 1941 tot vorenbedoeld 
Scheidsgerecht heeft gewend met het ver
zoek alsnog uitspraak te doen in zake voor
meld besluit tot schorsing van de uitbetaling 
zijner bezoldiging; 

0. dat het Scheidsgerecht hierop bij uit
spraak, welke op 10 Jan. 1942 in afschrift 
aan De Bruijn en aan den Burgemeester van 
Rotterdam is medegedeeld, dien Burgemees
ter heeft geadviseerd het besluit tot schor
sing van de uitbetaling van De Bruijns be
zoldiging met ingang van 12 Mei 1941 te 
handhaven zoolang hij in zijn weigering, om 
zich aan het door de Geneeskundige Con
tr6le noodig geoordeelde onderzoek te on
derwerpen, volhardt; 

0 . dat ten slotte de Burgemeester van Rot
terdam, waamemende de taak van B. en W. 
dier gemeente, dd. 23 Jan. 1942 heeft beslo
ten, gezien evenvermeld advies, dit advies 
op te volgen en mitsdien de uitbetaling der 
bezoldiging van voomoemden W. de Bruijn 
te doen schorsen, zoolang betrokkene in zijn 
weigering, om zich aan het door de Genees
kundige Contr6le noodig geoordeelde onder
zoek te onderwerpen, volhardt; 

O. dat Dr. Mr. J. D . L. de Vries, advocaat 
te Utrecht, als gemachtigde van klager, tegen 
dit besluit van 23 Jan. 1942 tijdig beraep 
heeft ingesteld en op de bij klaagschrift aan
gevoerde granden heeft verzocht dat besluit 
te vemietigen en te verstaan, dat op klager 
de maatregel van schorsing zijner bezoldi
ging op grand zijner weigering om zich aan 
het door het Geneeskundig Toezicht noodig 
geoordeelde onderzoek te onderwerpen, niet 
mag warden toegepast; 

In rechte 
0. dat de Raad allereerst in een onderzoek 

moet betrekken de vraag, of het Scheidsge
recht voornoemden De Bruijn terecht in zijn 
beraep tegen het besluit van 2 Mei 1g41 

heeft ontvangen; 
0. dat krachtens het bepaalde in art. 86 

van het Reglement Personeel R. E. T. een 
ambtenaar, als klager, bevoegd is uiterlijk 
op den twaalfden werkdag nadat een besluit 
als dat van 2 Mei 1941 is genomen, deswege 
een schriftelijke, met redenen omkleede 
klacht in te dienen bij het Scheidsgerecht ; 

0 . dat uit het bepaalde in art. 87, lid 1 

j 0
• lid 2, van dat Reglement volgt, ender 

meer, dat overschrijdiitg van den termijn, ge
steld voor het indienen van een klacht, als 
die van De Bruijn - welke klacht immers 
niet betreft een schriftelijke mededeeling van 
ontslag of voorgenomen disciplinaire straf -

niet leidt tot niet-ontvankelijkheid, indien 
de overschrijding is te wijten aan omstandig
heden, tengevolge waarvan het niet in acht 
nemen van den termijn den ambtenaar re
delijkerwijs niet kan warden toegerekend, 
mits de klacht is ingediend uiteriijk op den 
twaalfden werkdag, nadat die omstandighe
den hebben opgehouden te bestaan; 

0. dat het Scheidsgerecht van oordeel was, 
dat aan De Bruijn inderdaad redelijkerwijs 
niet kan warden toegerekend, dat hij - door 
de bewoordingen van de uitspraak van dat 
Gerecht van 7 April 1941 er toe gebracht 
minder scherp te onderscheiden tusschen het
geen in strikten zin tot de uitspraak van het 
Gerecht behoorde en hetgeen daaraan slechts 
ten overvloede was toegevoegd - zijn klacht 
in zake het schorsingsbesluit niet binnen den 
door voormeld Reglement gestelden beroeps
termijn bij het Scheidsgerecht heeft inge
diend, nu hij v66r het verstrijken van den 
twaalfden werkdag na dien, waarop hem uit 
de, hiervoren vermelde, uitspraak van dezen 
Raad van 16 Oct. 1941 was duidelijk gewor
den, dat hij den verkeerden weg had bewan
deld, n.l. op 27 Oct. 1941, het beraepschrift 
bij dat Gerecht heeft ingediend; · 

0. dat deze Raad zich met dit oordeel van 
het Scheidsgerecht kan vereenigen, weshalve 
dat Gerecht De Bruijn terecht in zijn beroep 
ontvankelijk heeft geacht; 

0. dat het Scheidsgerecht aldus verplicht 
was ter zake te adviseeren, vermits het be
sluit van 2 Mei 1941 is een besluit, gegrond 
op art. 5 7, lid 2 j O

• lid 1, van meerbedoeld 
~eglement en uit het bepaalde in art. 92, 
hd 3, daarvan volgt, dat het Scheidsgerecht 
:- hetwelk trouwens door de op 12 Sept. 1941 
m voormeld Reglement aangebrachte wijzi 
gingen ook overigens slechts van advies ver
mag te dienen - · op het ingestelde beroep 
een advies moest uitbrengen ; 

0. dat derhalve het ten deze bestreden 
besluit van 23 Jan. 1942 was een besluit als 
bedoeld in art. 3, lid 2 sub b, der Ambt;na
renwet 1929, zoodat naar aanleiding van het 
tijdig daartegen ingestelde beraep deze Raad 
alsnu moet beantwoorden de vraag, of het
zelve - niet zijnde een strafmaatregel -
op een der granden, bedoeld in art. 58 lid 1 
dier wet, kan warden aangevochten;' ' 

0. te dien aanzien dat op grand van de 
gedingstukken voor den Raad vaststaat, dat 
klager, die zich herhaaldelijk ziek meldde en 
deswege zeer veel verzuimde, meerdere ma
Jen vanwege den Gemeentelijken Genees
kundigen- en Gezondheidsdienst te Rotter
dam is onderzocht, zonder dat, naar het oor
deel van den Directeur van dezen Dienst, 
eenige afwijking is gevonden; dat klager zich 
ook op 8 Oct. 1940 wederom heeft ziekge
meld, doch dat de G emeentelijk Geneeskun
dige- en Gezondheidsdienst hem in staat 
achtte zijn werkzaamheden te verrichten; 
dat hij, zich door deze beslissing bezwaard 
gevoelend, een nader onderzoek heeft aan
gevraagd, als bedoeld bij art. 2 1 van de Re
geling der Geneeskundige Contr6le; dat Dr. 
Siegenbeek van Heukelom, die dit onder
zoek heeft verricht, klager in staat achtte 
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zijn werkzaarnheden op x8 Oct. 1940 te her
vatten; dat klager tegen deze beslissing over
eenkornstig voormeld art. 21 (slot) in be
roep is gekomen op de wijze, als is aange
geven in § XIII van het Reglement Perso
neel R.E. T.; dat de daarbij bedoelde Com
missie van drie geneeskundigen, om in dit 
beroep te kunnen oordeelen, het noodig heeft 
geoordeeld klager aan een observatie in een 
der gemeente-ziekenhuizen te Rotterdam te 
onderwerpen en daarbij een punctie te ver
richten; dat klager echter heeft geweigerd 
zich ·aan deze punctie te onderwerpen en in 
deze weigering blijft volharden, omdat hij, 
naar hij te kennen geeft, vreest daarmede 
een ernstig risico voor zijn gezondheid te 
loopen; 

0 . dat echter de Raad, gelet op de ter 
toenrnalige zitting van het Scheidsgerecht 
van 24 Maart 1941 door de artsen J .E. Feis
ser en E. M. F. Gips als getuige-deskundige 
afgelegde verklaringen - houdende dat door 
bedoelde punctie geen gevaren voor klager 
zijn te vreezen - van oordeel is, dat de 
<loor klager aangevoerde grond voor de wei
gering om zich te onderwerpen aan de punc
tie, als niet gerechtvaardigd, moet worden 
verworpen; achtende de Raad t en deze het 
inwinnen van een nader deskundigen-advies 
onnoodig; 

0. nu dat krachtens voormeld art. 57, lid 
1, van het Reglement Personeel R.E.T. 
o.m. de ambtenaar, die door ziekte zijn werk 
niet kan verrichten, verplicht is zich te on
derwerpen aan de voorschriften van controle, 
door Burgemeester en W ethouders - thans 
den Burgemeester - te stellen, en dat 
krachtens het tweede lid van dat artikel de 
uitbetaling van de bezoldiging aan den amb
tenaar door Burgemeester en Wethouders -
thans den Burgemeester - geheel of gedeel
telijk kan worden geschorst, o.m., indien de 
ambtenaar zich niet aan evenbedoelde ver
plichting onderwerpt; 

0. dat het bestreden besluit derhalve niet 
strijdt, immers is genomen in overeenstem
ming met voormeld art. 57, lid 1 en 2; 

0. dat den Raad oak overigens niet is ge
bleken van het bestaan van eenig algemeen 
verbindend voorschrift, waarmede het aan
gevallen besluit zoude strijden, kunnende 
oak niet met ecnig recht warden beweerd, 
dat verweerder bij het nemen daarvan van 
zijn bevoegdheid kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden , waar
voor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat mitsdien het ingestelde beroep on
gegrond moet warden verklaard; 

Uitspraak doende in naam van het recht ! 
Verklaart het ingestelde beroep ongegrond. 

(A. B .) 

8 Mei 1942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken.(Armenwet art. 39.) 

De omstandigheid dat de armlastige 
door een armbestuur te R. in de ge
meente D. werd uitbesteed, brengt niet 
met zich, dat de band met R . werd ver-

broken, te minder, nu zulks plaats vond 
met geldelijken steun der gemeente R . 
Er kan niet gezegd worden dat de arm
lastige, die te dezen aanzien geheel af
hankelijk was van genoemd armbestuur 
en van de gemeente R . het voornemen 
heeft gehad, te D. zijn hoofdverblijf te 
vestigen. Toen 10 jaar na de uitbeste
ding de armlastige moest warden over
gebracht naar de ,,aangewezen afdee
ling" van een krankzinnigengesticht, had 
hij derhalve zijn hoofdverblijf nog in de 
gemeente R. op het tijdstip, dat de in 
art. 39 lid 4 bedoelde verklaring door 
den deskundige werd afgegeven. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de woonplaats van 
den armlastigen krankzinnige wijlen Ber
nardus Jansen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, ( advics 
van 29 April 1942, No. 7i); 

0. dat Bernardus Jansen, geboren 15 Jan. 
1862 te Rozendaal (G.), in 1930 voor reke
ning van het Roomsch-Katholiek Armbe
stuur te Velp (gemeente Rheden) met gel
delijken steun van de gemeente Rheden jaar
lijks ten bedrage van f 120, werd opgenomen 
in de Sint Albertusstichting (afdeeling ou
den van dagen) te Didam, bij welke gelegen
heid hij uit de bevolkingsregisters der ge
meente Rheden werd afgeschreven naar Di
dam; dat hij op 3 Sept. 1940, toen zulks door 
zijn geestestoestand noodzakelijk was ge
worden, werd overgebracht naar de in de:i. 
zin van art. 7 van de wet tot regeling van 
het Staatstoezicht op krankzinnigen aange
wezen afdeeling der psychiatrische inrich
ting ,,Huize Sint Servatius" te Venray; dat 
eerst op 24 Dec. daaraan volgende te zijnen 
aanzien de in art. 39, lid 4, der Armenwet 
bedoelde verklaring door den deskundige 
werd afgegeven; 

dat over de kosten van de verpleging van 
den patient in de genoemde inrichting na 
het laatstvermelde tijdstip tot zijn overlijden 
op 2 April 1941 geschil is ontstaan tusschen 
de gemeenten Didam en Rheden; 

dat het gemeentebestuur van Didam niet 
bereid is, de verplegingskosten ten laste van 
die gemeente te nemen, aangezien zijns in
ziens de patient zijn woonplaats niet in D i
dam had, waartoe het aanvoert, dat de pa
tient, die voor rekening van het Roomsch
Katholiek Armbestuur te Velp met finan
cieelen steun van de gemcente Rheden in de 
Sint Albertusstichting te Didam werd opge
nomen, niet zelfstandig zijn woonplaats al 
daar heeft gevestigd; dat hij geen invloed 
heeft kunnen uitoefenen op de vestiging van 
zijn woonplaats, aangezien hij door het arm
bestuur in de genoemde stichting is uitbe
steed en dat armbestuur elk oogenblik met 
betrekking tot de inrichting van zijn ver
pleging anders kon beschikken; dat de band 
met Rheden niet werd verbroken door de 
enkele omstandigheid, dat Jansen in de ge
meente Didam werd uitbesteed; 
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dat het gemeentebestuur van Rheden 
evenmin bereid is , de bedoelde verplegings
kosten op zich te nemen, omdat zijns in
ziens de band ·Jan den patient met de ge
meente Rheden werd verbroken, toen h ij in 
1930 die gemeente metterwoon verliet; dat 
de patient ruim 10 jaren in de gemeente 
Dida m woonplaats in den zin van het Bur
gerlijk Wetboek heeft gehad; dat zijn domi
cilie, wegens het niet aanwezig zijn van een 
woning in de gemeente Rheden, aldaar se
dert 1930 ontbroken heeft; dat de enkele 
grond, dat het Roomsch-Katholiek Armbe
stuur te Velp de verplegingskosten betaalde, 
v66rdat de voor de rechterlijke machtiging 
in de plaats tredende geneeskundige verkla
ring werd afgegeven, er zijns inziens niet toe 
kan leiden, dat de gemeente Rheden a ls 
woonplaats van den patient in den zin van 
art. 39 der Armenwet wordt aangemerkt; 

0. dat B. Jansen op het tijdstip , waarop 
hij in de Sint Albertusstichting te Didam 
werd uitbesteed, woonplaat s had in de ge
meente Rheden; 

dat de band met deze gemeente niet werd 
verbroken door de enkele omstandigheid, dat 
hij door het R oomsch-Katholiek Armbestuur 
te Velp (gemeente Rheden) in de gemeente 
Didam werd uitbesteed, te minder, nu zulks 
plaats vond met geldelijken steun der ge
meente Rheden ; 

dat niet kan gezegd worden, dat B. Jansen, 
die te dezen aanzien geheel afhankelijk was 
van het genoemd armbestuur en de gemeente 
Rheden, het voornemen heeft gehad, te Di
dam zijn hoofdverblijf te vestigen; 

dat hij zijn hoofdverblijf nog in de ge
meente Rheden had op het tijdstip, dat de 
in art. 39, lid 4 der Armenwet bedoelde ver
klaring door den deskundige werd afgegeven; 

dat mitsdien ingevolge het evengenoemde 
wetsartikel de voormelde verplegingskosten 
van wijlen B . Jansen uit de kas der ge
meente R heden behooren te worden voldaan ; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/i940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette N ederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

de gemeente Rheden aan te wijzen als de 
woonplaats van den armlastigen krankzin
nige wijlen Bernardus Jansen, voor de toe
passing van art. 39 der Armenwet. 

(A. B .) 

8 Mei ,942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (0ctrooiwet 1910 S. 313 art. 43 .) 

H et Hof heeft feitelij k vastgesteld, dat 
octrooi no. 10773 - en dat ge!dt ook 
voor no. 8893 - niet is verleend voor 
elke constructie, die onder de in het oc
trooi daarvan gegeven omschrijving kan 
worden gebracht, maar slechts voor eene 
zoodanige constructie, waarmede het uit 
het octrooischrift af te leiden doe! wordt 
verwezenlijkt. Het middel, dat uitgaat 

van de veronderstelling, dat het octrooi 
verleend is voor het voortbrengsel los 
van zijne werking, mist dus feitelijken 
grondslag. 

Bij de u itlegging van het octrooi mocht 
het Hof de beteekenis d er gebezigde ter
men zeer zeker vaststellen door rekening 
te houden met hetgeen de uitvinder zelf 
blijkens het octrooischrift daaromtrent 
had doen blijken. De rechter heeft zelf
standig te onderzoeken, in welken zin 
het octrooi is te verstaan, onafhankelijk 
dus van de uitlegging door partijen aan 
den inhoud van het octrooischrift gege
ven. 

Nu is vastgesteld, dat de beschermde 
uitvinding niet alleen door de construc
tie, maar mede door het effect is be
paald, heeft het Hof terecht ook van <li t 
laatste den bewijslast gelegd op de partij, 
die de inbreuk heeft gesteld. 

F . Handley Page en de Engelsche Ven
nootschap Handley P age Limited, beiden 
onderscheidenlijk wonende en gevestigd te 
Cricklewood, Middlesex (Engeland), eischer 
tot cassatie van de op 31 Maart 1941 en 16 
Juni 1941 door het Gerechtshof te 's-Gra
venhage tusschen partijen gewezen arresten, 
adv. Mr. Ir. C. J. de Haan, 

tegen: 
de N. V. Koninklijke Luchtvaart Maatschap
pij voor Nederland en Kolonien N.V., geves
tigd te 's-Gravenhage, v erweerster in ca~
satie, adv. Mr. G. H . C . Bodenhausen. 

De H ooge Raad, enz.; 
0. dat uit de bestreden arresten blijkt : 
dat de eischers tot cassatie, hierna Hand-

ley Page en Handley Page Limited te noe
men, hebben gesteld, dat de verweerster, de 
K.L.M ., voor haar bedrijf in Nederland 
heeft gebruikt en nog gebruikt een vijftal 
Fokker-vliegtuigen, waardoor inbreuk wordt 
gemaakt op de Nederlandsche 0ctrooien No. 
10773 en 8893, waarvan Handley P age en 
Handley Page Limited gezamenlijk houders 
zijn; 

dat de conclusies van deze octrooien voor
zoover thans van belang luiden, van no. 
10773: .,1 Draagvlak voor v liegmachines, 
met het kenmerk, dat het draagvlak samen
gesteld is uit meerdere elementen in draag
vlakvorm, welke achter elkaar zijn opge
steld en gescheiden zijn door spleten, waar
van de z;ch aan de onderzijde bevindende 
ingang verloopt ten opzichte van den uit
gang aan de bovenzijde. 

2 . Draagvlak volgens conclusie 1, met 
het kenmerk, dat de wijdte der spleten kan 
worden geregeld en de spleten geheel kun
nen worden afgesloten". 

en van no. 8893 : .,Inrichting voor het re
gelen van den luchtdruk op de achtereinden 
van vliegtuigdraagvlakken, met het kenmerk, 
dat de op het achterste dee! van het draag
vlak aangebrachte aileron bij zij n omlaag be
weging een sleuf opent in het draagv!ak, tus
schen het draagvlak en den aileron of in den 
aileron zelf." 
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dat te dier zake is gevorderd dat de han
delingen der K.L.M. onrechtmatig worden 
verklaard, met nevenvorderingen; 

dat de rechtbank te 's-Gravenhage, na bij 
tusschenvonnis van 19 April 1938 een onder
zoek door deskundigen te hebben bevolen, 
bij eindvonnis van 28 Nov. 1939 aan Hand
ley Page en Handley Page Limited hun vor
deringen heeft cntzegd, daartoe onder meer 
overwegende: 

,,dat Handley Page ten onrechte hebben 
betoogd, dat inbreuk is aan te nemen, zoo
dra vaststaat, dat de constructie van de 
K.L.M. vliegmachines volledig beantwoordt 
aan de in het octrooi gegeven omschrijving, 
daar iedere uitvinding bestaat in het oplos
sen van een bepaald probleem, zoodat ieder 
octrooi een beschermde probleemoplossing 
is, waarbij te onderkennen valt een bepaald 
middel ter bereiking van een bepaald doe!, 
zoodat een octrooi nimmer kan beschermen 
een constructie, die los op zichzelf staat, 
doch alleen kan beschermen een constructie, 
die tot een bepaald doe! wordt gebezigd en 
er eerst van inbreuk sprake zal kunnen zijn, 
wanneer de K.L.M. het in het octrooi aange
wezen middel aanwendt tot het in het octrooi 
gestelde doe!, ·.velke dus beide zullen zijn 
vast te stellen, om daaruit de draagwijdte 
van de octrooien te leeren kennen; dat, ten 
aanzien van Octrooi 10773, de Rechtbank 
met deskundigen aanneemt, dat het doe! is 
het tegengaan, dat bij grooten invalshoek de 
strooming Jos Jaat en daardoor te verkrijgen 
een grooteren maximumdraagkracht-coeffi
cient van den geheelen vleugel en als middel 
het opbouwen van den vleugel uit twee of 
meer achter elkaar gelegen elementen, die 
ieder voor zich den draagvlak-vorm hebben, 
zoodanig dat tusschen deze elementen een 
of meer spleten overblijven, doorloopend 
over de geheele of nagenoeg geheele breedte 
van den vleugel; dat het nevendoel door des
kundigen vermeld (betreffende de verstel
baarheid van de spleten) als zonder belang 
voor deze procedure terzijde kan worden 
gelaten; dat, wanneer de ailerons en rem
kleppen op zichzelf en afzonderlijk be
schouwd worden, van inbreuk geen sprake 
is, omdat zoowel doe! als middel niet iden
tiek zijn; dat immers in beide constructies 
niet wordt beoogd, om den maximum
draagkracht-coefficient van den geheelen 
vleugel te verhoogen, terwijl ook in geen van 
beide gevallen een spleet aanwezig is, die 
over (nagenoeg) de geheele breedte van den 
vleugel doorloopt; dat evenmin inbreuk aan-

. wezig is, wanneer men ailerons en remklep
pen tezamen beschouwt, daar er dan nog 
steeds verschil in doelstelling blijft, omdat 
het doe! der Fokkerconstructie niet kan zijn 
het verhoogen van den maximum-draag
kracht-coefficient van den geheelen vleu
gel; dat, ten aanzien van Octrooi 8893, de 
Rechtbank met deskundigen als doe! aan
merkt het tegengaan, dat bij grooten invals
hoek de strooming los laat, en daardoor te 
verkrijgen een betere werking van de vleu
gelklep en als middel het construeeren van 
een spleet tusschen vleugel en klep, zoodanig 

dat de spleet geopend wordt bij het omlaag
gaan van de klep; dat de ailerons op dit oc
trooi geen inbreuk maken, omdat het middel 
niet identiek is, daar de spleet open blijft 
bij den nu lstand en de spleetwijdte bij wijzi
ging van den klepstand practisch niet ver
andert; dat bij de remkleppen volledige 
identiteit van middel bestaat doch ten aan
zien van het doe! deskundigen zich niet met 
stelligheid kunnen uitlaten en het eenerzijds 
mogelijk is dat een zelfde doe! als in het 
octrooi wordt nagestreefd, en het anderzijds 
mogelijk is, dat de spleet slechts ten doe! 
heeft, het op de klep werkend moment te 
verkleinen en daardoor de verstelling te ver
gemakkelijken; dat de bewijslast van de 
identiteit van doelsteJling op Handley Page 
rust, doch - waar volgens deskundigen dit 
bewijs alleen mogelijk zou zijn door proeven 
met de werkelijke vliegtuigen en dit zooals 
vaststaat uitgesloten is - het bewijsaanbod 
van Handley Page moet worden gepasseerd;" 

dat Handley Page en Handley Page Limit
ed van deze vonnissen in hooger beroep zijn 
gekomen, waama het Gerechtshof te 's-Gra
venhage in het bestredcn arrest van 31 
Maart 1941 de beslissingen der Rechtbank 
gegeven met betrekking tot octrooi no. 
10773 en die in zake octrooi no. 8893 ten 
aanzien van de ailerons heeft bekrachtigd, 
terwijl in zake octrooi no. 8893 ten aanzien 
van de remkleppen een mondelinge toelich
ting door deskundigen is bevolen; 

dat het H of bij het bestreden eindarrest , 
nadat deskundigen waren gehoord, ook no
pens het laatst vermelde geschilpunt de uit
spraak van de Rechtbank heeft bekrachtigd; 

dat het Hof in zijn arrest van 31 Maart 
1941 ten aanzien van de eerstc grief van 
Handley Page en Handley Page Limited 
heeft overwogen, .,dat deze klagen over de 
zienswijze der Rechtbank, dat eerst van in
breuk sprake zal kunnen zijn wanneer de 
K .L .M. het in het octrooi aangewende mid
del aanwendt tot het in het octrooi gestelde 
doe!, waarmede de Rechtbank een voor
waarde voor de octrooiverleening tot een 
voorwaarde voor de bescherming maakt; 

dat Handley Page en Handley Page Limit
ed naar het oordeel van het Hof de opvat
ting der Rechtbank niet juist interpreteeren; 

dat immers de Rechtbank, alvorens te ko
men tot de voormelde aangevallen conclusie, 
heeft overwogen, dat het octrooi nimmer kan 
beschermen eene constructie, die los op zich
zelf staat, en vervolgens aan de conclusie 
vastknoopt de overweging, dat doe! en mid
del moeten worden vastgesteld, om daaruit 
de draagwijdte van de octrooien te leeren 
kennen; 

dat het dus de kennelijke bedoeling van de 
Rechtbank is - en naar het oordeel van het 
Hof terecht - om ten aanzien van de in
breukvraag als vereischte te stellen, dat met 
de aangevallen constructie niet alleen het in 
het octrooi gestelde middel is verwezenlijkt, 
<loch tevens dat dit middel op zoodanige 
wijze is verwezenlijkt, dat het er mede be
oogde doe! is bereikt, welk doe! dan uit
sluitend is af te leiden uit het octrooischrift;" 
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dat het Hof met betrekking tot de tweede 
grief van Handley Page en Handley Page 
Limited heeft overwogen ,,dat de conclusie 1 
van het octrooischrift ,,Draagvlak voor vlieg
machines, met het kenmerk, dat het draag
vlak samengesteld is uit meerdere elementen 
in draagvlakvorm, welke achter elkaar zijn 
opgesteld en gescheiden zijn door spleten 
enz.", - welke conclusie wordt teruggevon
den in de beschrijving, waar deze de uitvin
dingsgedachte weergeeft, - niet toelaat on
der de uitvinding eveneens te begrijpen een 
constructie, bestaande uit een draagvlak en 
door een spleet daarvan gescheiden aan
brengsels aan de uiteinden van het draag
vlak, daar deze aanbrengsels niet als ele
menten van dat draagvlak zijn te beschou
wen, immers de uitvinder bij zijn octrooi 
10773, naar uit de beschrijving duidelijk 
blijkt, alleen gedacht heeft aan een draag
vlak uit een stuk, ten aanzien waarvan door 
hem als verbetering werd voorgesteld het te 
doen bestaan uit door spleten gescheiden 
elementen, en niet onder draagvlak tevens 
heeft begrepen een vlak met ailerons of klep
pen, hetgeen bevestiging vindt in zijn Oc
trooi 8893 waar hij uitdrukkelijk het draag
vlak onderscheidt van de aan de uiteinden 
van het draagvlak aangebrachte ailerons, en 
het als een verdere uitvinding beschouwt ook 
tusschen draagvlak en klep een spleet te doen 
ontstaan;" 

hebbende het Hof wijders nog overwogen, 
,,dat de spleet tusschen draagvlak en lan
dingsklep en rolroer - ook al zou zij aerody
namische werking op zich zelf hebben -
immer een spleet blijft tusschen draagvlak en 
- niet als elementen van dat draagvlak aan
vaardbare - aanbrengsels aan de uiteinden 
daarvan"; 

dat het Hof, wat de landingskleppen aan
gaat, in het reeds genoemde arrest van 31 
Maart 1941, heeft overwogen, ,,dat Handley 
Page en Handley Page Limited meenen, dat, 
- waar deskundigen vaststellen, dat de ge
octrooieerde constructie is toegepast (im
mers tusschen vleugel en klep hier een spleet 
bestaat, die bij nulstand van de klep geslo
ten is, open gaat bij het naar beneden uit
slaan ervan en daarbij wijder wordt met toe
nemenden klepuitslag, terwijl de vorm van 
de geopende spleet voldoet aan de voor
waarde, dat de erdoor stroomende lucht 
geen plotselinge richtingsveranderingen mag 
ondergaan) de inbreuk, voor wat de lan
dingskleppen betreft, vaststaat en daarnaast 
geen plaats meer is voor eenig bewijs of 
tegenbewijs, dat de spleet al of niet de in het 
octrooi veronderstelde werking heeft; 

dat Handley Page en Handley Page Limit
ed geen bezwaar ertegen hebben, dat de 
Rechtbank met deskundigen als doelstelling 
van dit octrooi heeft aangemerkt het tegen
gaan, dat bij grooten invalshoek de stroo
ming loslaat en daardoor te verkrijgen een 
betere werking van de vleugelklep; 

dat overigens de redactie der octrooicon
clusie ,,Inrichting voor het regelen van den 
luchtdruk op de achtereinden van vliegtuig
draagvlakken" duidelijk deze doelstelling tot 
uiting brengt; 

dat - gelijk hierboven reeds overwogen -
vaststaat, dat niet elke spleet, die een met 
het octrooi overeenkomende constructie ver
toont, dit door het octrooi beoogde effect 
heeft, zoodat de enkele aanwezigheid van 
een spleet op de in het octrooi beschreven 
wijze geen inbreuk teweegbrengt; 

dat het Hof ten slotte nog, onder verwij
zing naar het onder grief 1 overwogene, als 
zijn oordeel heeft uitgesproken ,,dat in een 
geval als het onderhavige eerst dan van in
breuk sprake is, wanneer vaststaat, dat de 
constructie, voor de K.L.M. niet alleen over
eenkomt met het octrooi, doch ook het door 
het octrooi beoogde effect verwezenlijkt, zoo
dat het bewijs ook van dit laatste primair op 
Handley Page en Handley Page Limited 
drukt"; 

dat het Hof in zijn eindarrest nog heeft 
overgenomen het oordeel der deskundigen, 
dat de door Handley Page en Handley Page 
Limited gestelde aerodynamische werking 
van de remklep-spleet nict als praktisch ze
ker is aan te nemen; 

0. dat tegen de uitspraken van het Hof 
wordt opgekomen met de volgendc middelen 
van cassatie: 

I. S., althans v. t. van de artt. 1, 2, 3, 5, 
20-29, 30, 43, 47-51, 54, 56 van de Octrooi
wet 1910 (Stbl. 313), artt. 19-23, 32 van 
het Octrooireglement 1921, Stbl. 1083, art. 
48 Rv., artt. 1902-1qo9 B . W.; 

doordien het Hof, op de eerste grief der 
appellanten, overwegende als in het arrest 
van 31 Maart 1941 vermeld, met de Recht
bank ten aanzien van de inbreukvraag als 
vereischte stelt, dat met de aangevallen con
structie niet alleen het in het octrooi ge
stelde middel is verwezenlijkt, doch tevens 
dat dit middel op zoodanige wijze is verwe
zenlijkt, dat het er mede beoogde doe! is be
reikt, welk doe! dan uitsluitend is af te lei
den ui t het octrooischrift; 

ten onrechte, 
omdat van de voortbrengselen of werkwij

zen, waarvoor door den Octrooiraad uitslui
tende rechten zijn verleend, juist door die 
verleening vast staat, dat daarmede het uit 
het octrooi blijkende doe! verwezenlijkt 
wordt; 

vermits toch de Octrooiraad verplicht is 
octrooi te weigeren, voorzoover met het aan
gevraagde voortbrengsel resp. de aange
vraagde werkwijze in .een of meer van zijn 
volgens het octrooi mogelijke uitvoerings
vormen het daarmede beoogde doe! niet zou 
warden bereikt; 

terwijl wanneer om die redenen octrooi 
niet had behooren te worden verleend, daar
tegen slechts op de bij de wet voorgeschre
ven wijze kan worden opgekomen 

en de inbreukrechter dus slechts te be
oordeelen heeft, of er tusschen het van in
breuk betichte voortbrengsel resp. de van 
inbreuk betichte werkwijze en het in het oc
trooischrift omschreven voortbrengsel resp. 
de in bet octrooischrift omschreven werk
wijze zoodanige materieele identiteit be
staat, dat het als daarmede wezenlijk over
eenkomend moet worden beschouwd, 



167 8 MEl 1942 

en niet voor eenig geval van zoodanige 
overeenstemming (dus bij verwezenlijking 
van het in het octrooi gestelde middel) te 
onderzoeken heeft of ook het daarmede be
oogde doe! wordt bereikt daar zoodanig on
derzoek neerkomt op een beoordeeling van 
de vraag of terecht uitsluitende rechten ver
leend zijn. 

II. S ., althans v. t. van de artt. 1, 2, 3, 
5, 20--29, 30, 43, 47-51, 54, 56 Octrooiwet 
1910 (Stbl. 313); artt. 19-23, 32 Octrooi
reglement 1921, Stbl. 1083; art. 48 Rv.; artt. 
1902-1909, 1960--1963 B. W.; 

doordien het Hof van oordeel is, dat de 
conclusie 1 van het octrooischrift: ,,Draag
vlak voor vliegmachines, · met het kenmerk, 
dat het draagvlak samengesteld is uit meer
d ere elementen in draagvlakvorm, welke 
achter elkaar zijn opgesteld en gescheiden 
zijn door spleten enz.", - welke conclusie 
wordt teruggevonden in de beschrijving, 
waar deze de uitvindingsgedachte weergeeft, 
- niet toelaat onder de uitvinding eveneens 
te begrijpen een constructie, bestaande uit 
een draagvlak en door een spleet daarvan 
gescheiden aanbrengsels aan de uiteinden 
van het draagvlak, daar deze aanbrengsels 
niet als elementen van het draagvlak zijn te 
beschouwen, immers de uitvinder bij zijn 
octrooi 10773, naar uit de beschrijving dui
delijk blijkt, alleen gedacht he.eft aan een 
draagvlak uit een stuk, ten aanzien waarvan 
door hem als verbetering werd voorgesteld 
het te doen bestaan uit door spleten geschei
den elementen, en niet onder draagvlak te
vens heeft begrepen een vlak met ailerons of 
kleppen, hetgeen bevestiging vindt in zijn oc
trooi 8893, waar hij uitdrukkelijk het draag
vlak onderscheidt van de aandeuiteindenvan 
het draagvlak aangebrachte ailerons, en het 
als een verdere uitvinding beschouwt ook 
tusschen draagvlak en klep een spleet te doen 
ontstaan 

en op grond van dit oordeel de 2de, 3de 
en 4de grief van de appellanten overwegen
de als in het arrest van 31 Maart 1941 opge
nomen, hoewel gedeeltelijk gegrond, van geen 
belang acht resp. als irrelevant terzijde 
meent te kunnen stellen, 

ten onrechte, 
a. omdat voor de vaststelling of een be

paald voortbrengsel onder een octrooi valt, 
niet van belang is, of de uitvinder bij de in
diening en de verdere behandeling van zijn 
aanvrage aan dit voortbrengsel heeft ge
dacht, maar of er tusschen dat voortbreng
sel en het in het octrooischrift omschreven 
voortbrengsel zoodanige materieele identi
teit bestaat, dat het als wezenlijk daarmede 

· overeenstemmend moet worden beschouwd; 
b. omdat het Hof vaststellende, dat de 

door het Hof als aanbrengsel gequalificeerde 
ailerons en kleppen, niet als elementen van 
het draagvlak zijn te beschouwen, voorbij
gegaan is de gerechtelijke bekentenis van 
verweerster vervat in haar in het arrest ge
insereerde memorie van antwoord in hooger 
beroep en luidende : 

,,Het draagvlak der litigieuse Fokker
vliegmachines nu bestaat slechts uit twee 

achter elkaar liggende elementen in draag
vlakvorm (t. w. uit den hoofdvleugel en on
derscheidenlijk de remkleppen en ailerons: 
deze laatste elementen liggen naast elkaar) 
gescheiden door slechts een spleet", - al
thans omdat het Hof dusdoende in strijd met 
de wet van ambtswege de niet door verweer
ster aangevoerde feitelijke gronden heeft 
aangevuld; 

aan welk een en antler niet afdoet de mo
gelijkheid, dat een constructie als bovenbe
doeld zelve octrooieerbaar ware; 

III. S., althans v. t. van de artt. 1, 2, 3, 
5, 20--29, 30, 43, 47-51, 54, 56 Octrooiwet 
1910 (Stbl. 313); artt. 19-23, 32 Octrooi
reglement 1921, Stbl. 1083; art. 48 Rv. ; artt. 
1902-1909, 1932, 1939, 1952-1959 B. W.; 

doordien het Hof, bij het interlocutoir ar
rest overwegende als daarin vermeld ten 
aanzien van de vijfde grief van appellanten, 
het octrooi 8893 betreffend, voor wat de 
landingskleppen aangaat, alsmede ten aan
zien van de zesde grief van appellanten het
geen in het kort hierop neerkomt, dat eerst 
dan van inbreuk sprake zou zijn, indien zou 
vaststaan dat de constructie van geintimeer
de niet al!een overeenkomt met het octrooi, 
doch ook het door het octrooi beoogde effect 
verwezenlijkt - wat het Hof ook uitdrukt 
door te zeggen dat de enkele aanwezigheid 
van een spleet op de in het octrooi beschre
ven wijze geen inbreuk te weeg brengt nu 
vaststaat dat niet elke spleet, die een met 
het octrooi overeenkomende constructie ver
toont, het, door het Hof nader omschreven, 
door het octrooi beoogde effect heeft - en 
het bewijs dat het van inbreuk betichte 
voortbrengsel dat effect verwezenlijkt op ap
pellante latende drukken; 

en nu door de Rechtb., bij hear eindvon
nis, was vastgesteld, dat bij de remkleppen 
volledige identiteit van middel bestaat, het
geen door het Hof niet is aangetast, althans 
in het midden is gelaten, 

voor zooveel ten deze van belang een na
dere mondelinge toelichting door deskundi
gen op hun rapport beveelt, met aanhouding 
der uitspraak overigens, 

en vervolgens bij het eindarrest, overwe
gende als daarin opgenomen, en met de Rb., 
op de door deze aangevoerde gronden -
welke eveneens daarop neerkomen, dat om 
wat de onderhavige remkleppen betreft tot 
inbreuk te concludeeren naast volledige 
identiteit van middel moet worden vastge
steld, dat het middel wordt aangewend tot 
bereiking van het in het octrooi gestelde 
doe! - meergemeld bewijs ten laste van ap
pellanten latende, 

uit overweging dat dit bewijs niet te leve
ren is, het eindvonnis der Rechtb., waarin 
de ontzegging der vorderingen ook op dit 
punt was uitgesproken bekrachtigt, 

ten onrechte, 
omdat: 
a. nu de Rechtb. aannam en het Hof 

aanvaardt, althans in het midden laat, dat 
in het van inbreuk betichte voortbrengsel 
de geoctrooieerde constructie is toegepast, 
(volledige identiteit van midde! bestaat) de 
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ten deze gestelde inbreuk op het octrooi 
vaststaat en de vorderingen te dezen aan
zien toewijsbaar waren, zonder dat er nog 
plaats was voor eenig nader onderzoek, be
wijs of tegenbewijs, ook niet omtrent het 
al dan niet toekomen aan het van inbreuk 
betichte voortbrengsel van eenig, al dan niet 
in het octrooi beoogd effect der daarin om
schreven constructie; 

b. in ieder geval, zoo naast het door den 
octrooihouder te leveren bewijs omtrent de 
materieele identiteit tusschen de van in
breuk betichte en de in het octrooi omschre
ven constructie bewijs omtrent het door het 
octrooi beoogde effect nog toelaatbaar ware, 
dit, ook naar juiste verdeeling van den be
wijslast, op de verweerster drukt, en de vor
deringen ten aanzien als gemeld derhalve 
toewijsbaar waren, nu de onmogelijkheid van 
deze bewijslevering was gebleken; 

0 . ten aanzien van het eerste middel: 
dat het Hof, evenals de Rechtb., gesteld 

voor de vraag, welke de omvang is van oc
trooi No. 10773, heeft vastgesteld, dat dit 
octrooi niet is verleend voor elke construe
tie die onder de in het octrooi daarvan ge
geven omschrijving zou kunnen worden ge
bracht, maar slechts voor een zoodanige 
constructie, waarmede het uit het octrooi
schrift af te leiden doe! wordt verwezen
lijkt; 

dat dus naar 's Hofs vaststelling, welke 
de H. R. niet vermag te beoordeelen, bij de 
octrooiverleening is uitgegaan van een con
structie, waarmede de beoogde werking 
wordt, althans kan worden bereikt, en dan 
ook die werking in het octrooischrift mede 
is aangegeven ter aanduiding van hetgeen 
het wezen van het octrooi uitmaakt; 

dat mitsdien het middel dat uitgaat van 
de veronderstelling dat het octrooi verleend 
is voor het voortbrengsel los van zijne wer
king, feitelijken grondslag mist; 

0. met betrekking tot het tweede middel, 
dat het onderdeel a niet ka n slagen, omdat 
het Hof, het octrooi uitleggende, de betee
kenis der gebezigde termen zeer zeker mocht 
vaststellen door rekening te houden met het
geen de uitvinder zelf blijkens het octrooi
schrift daaromtrent had doen blijken; 

nat ook het onderdeel b faalt, daar de 
rechter zelfstandig heeft te onderzoeken in 
welken zin het octrooi is te verstaan, onaf
hankelijk dus van de uitlegging door par
tijen aan den inhoud van het octrooischrift 
gegeven; 

dat het slot van het middel feitelijken 
grondslag mist, omdat het Hof zich omtrent 
de mogelijkheid, dat de daar bedoelde con
structie octrooieerbaar zou zijn, niet heeft 
uitgelaten; 

0. dat ook het derde middel niet tot cas
satie kan leiden; 

dat toch de grief onder a in wezen een 
herhaling is van de in het eerste middel ver
vatte klacht - thans ter zake van hetgeen 
het Hof met betrekking tot octrooi No. 8893, 
in welks conclusie de ,,doelstelling" van het 
octrooi, naar het Hof vaststelt, tot uiting is 
gebracht, heeft geoordeeld - en dan ook 

deze klacht het lot van het eerste middel 
moet volgen; 

dat ten slotte de grief onder b ongegrond 
is , daar het Hof, na vastgesteld te hebben, 
dat de beschermde uitvinding niet alleen 
door de constructie, maar mede door het ef
fect is bepaald, terecht ook van dit laatste 
den bewijslast heeft gelegd op de partij, die 
de inbreuk heeft gesteld; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 500, R ed.) . 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia : 
Tegen het eerste middel meen ik te mogen 

opmerken, dat ten aanzien van een octrooi , 
waarbij , gelijk het Hof te dezer. zake aan
neemt, een middel wordt gesteld naast een 
Jaarmede te bereiken doe! of, meer concreet 
uitgedrukt in verband met de onderwerpe
lijke octrooien, eene bepaalde constructie van 
draagvlakken van vliegtuigen is geoctrooieerd 
ter verkrijging van eene bepaalde werking, 
bestaande in het tegengaan, dat bij grooten 
invalshoek de luchtstrooming langs de bo
venzijde van het draagvlak (vleugel) loslaat 
en in het daardoor verkrijgen van eenen groo
teren maximum-draagkracht-coefficient, dus 
het verhoogen van de draagkracht van den 
geheelen vleugel, door de verleening van zulk 
een octrooi niet meer vaststaat, dan dat door 
de geoctrooieerde constructie in hare ver
schillende uitvoeringsvormen (middel) de 
daarmede beoogde werking (doe!) kan wor
den bereikt, in welk geval er immers is eene 
uitvinding, welke strekt tot eenige uitkomst 
op het gebied van de nijverheid. Weigering 
ya~ octrooi zal dan ook enkel geboden zijn, 
mdten met het te octrooieeren middel de be
oogde werking nooit kan worden verkregen. 
Alleen in dat geval zoude tegen een aldus 
ten onrechte verleend octrooi slechts met de 
bij de wet gegeven vordering tot nietigver
klaring kunnen worden opgekomen. Indien 
echter, gelijk ten dezen naar 's Hofs feitelijke 
vaststelling, octrooi is verleend voor eene 
bepaalde constructie ter bereiking van eene 
uit het octrooischrift af te leiden, werking'. 
als bovenaangegeven, zal m. i . de volledige of 
wezenlijke materieele identiteit tusschen het 
van inbreuk betichte middel en het in het 
octrooi omschrevene op zich zelf niet vol
doende zijn om inbreuk op het octrooi, im
mers gebruik van het voortbrengsel, waar
voor het octrooi is verleend, aanwezig te oor
deelen, doch zal eerstbedoeld middel daartoe 
moeten worden getoetst aan datgene, waarin 
naar het wezen der zaak de geoctrooieerde 
uitvinding bestaat, hetgeen dus neerkomt op 
uitlegging van het octrooischrift, bij welke, 
volgens de rechtspraak van Uwen Raad, de 
bewoordingen der conclusies moeten worden 
gelezen in verband met den geheelen verde
ren inhoud van het octrooischrift (vg. de 
door den geeerden pleiter voor verweerster 
aangehaalde arresten H . R. 20 Juni 1930 W. 
12147, N . J. 1930, 1217; 7 Nov. 1930 W. 
12232, N . J. 1931, 740; 20 Nov. 1931 W . 
12377, N. J. 1931, 1593; 17 Mei 1935 W. 
12980, N. J. 1935, 1549; 17 April 1936 No. 
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546; 7 April 1936 No. 557; 19 Fehr. 1937 No. 
550; 18 Juni 1937, 1938 No. 17; 19 Nov. 1937, 
1938 No. 281; 14 Jan. 1938 No. 1032). 

Hieraan heeft het Hof zich, naar het mij 
voorkomt, gedragen, door het wezen van het 
geoctrooieerde voortbrengsel, de beschreven 
constructie der draagvlakken, vast te stellen 
in verband met de daarmede beoogde, vol
gens het Hof uit het octrooischrift af te lei
den werking (zie ook laatstelijk het nog niet 
gepubliceerde arrest H . R. 5 Februari 1942 
i/z de Boer/Roberts, (1942 no. 361, Red.) 
waarin o. m. werd beslist, dat de in het oc
trooischrift beschreven werking eener inrich
ting stellig kan dienen om een geoctrooieerde 
inrichting nauwkeurig aan te duiden) . 

Nog daargelaten, dat ten aanzien van oc
trooi 10773 in dezen, blijkens de bovenweer
gegeven overwegingen van het bestreden ar
rest, zelfs van eenige vaststelling van mate
rieele identiteit tusschen het geoctrooieerde 
middel op zich zelf en het van inbreuk be
tichte stellig geen sprake is en zulks - al
thans wat de ailerons of rolroeren betreft -
evenmin ten aanzien van octrooi 8893, komt 
het onderzoek, of bij zoodanige vaststelling 
ook het daarmede beoogde doe! wordt be
reikt, derhalve geenszins neer op eene beoor
deeling van de vraag, of terecht uitsluitende 
rechten verleend zijn, zooals het Hof trou
wens den eischers reeds te kennen gaf door 
op te merken, dat de Rechtbank aan hare, 
in het middel opnieuw gewraakte, beslissing 
heeft doen voorafgaan de overweging, dat 
het octrooi nimmer kan beschermen eene 
constructie, die los op zich zelf staat, en daar
aan vervolgens heeft vastgeknoopt de over
weging, dat doe! en middel moeten warden 
vastgesteld om daaruit de draagwijdte van 
de octrooien te leeren kennen. Het middel 
komt mij derhalve niet gegrond voor. 

Het tweede middel heeft alleen betrekking 
op octrooi 10773, waarbij van toepassing der 
in het eerste middel bestreden octrooirechte
lijke stelling geen sprake is geweest, daar het 
Hof hierbij geen identiteit van middel heeft 
aangenomen. Ook met dit middel kan ik mij 
niet vereenigen. Het wil mij toch voorkomen, 

dat onderdeel a daarvan afstuit op de, naar 
vaste rechtspraak van Uwen Raad, van fei 
telijken aard zijnde, uitlegging, door het Hof 
aan het octrooi 10773 gegeven, en waaruit 
blijkt, dat het Hof, alleen reeds aan de hand 
van de conclusie, welke volgens het Hof 
wordt weergevonden in de beschrijving, waar 
deze de uitvindingsgedachte weergeeft, elke 
materieele identiteit tusschen de van inbreuk 
betichte constructie en de constructie van 
het octrooi verwerpt. 

Onderdeel b acht ik ongegrond, omdat het 
hier niet gaat om de vraag, of oak de ailerons 
en kleppen kunnen warden aangemerkt als 
elementen in draagvlakvorm, maar of zij zijn 
te qualificeeren als elementen in draagvlak
vorm in den zin van het octrooi. 's Hofs ont
kennende beantwoording van laatstbedoelde 
vraag komt derhalve neer op uitlegging van 
het octrooi, bij welke de rechter, evenals bij 
uitlegging van overeenkomsten (vg. H. R . 
,9 Maart ,909 W. 8846; H . R. 22 Maart 1912 

W. 9332) niet gebonden is aan de opvatting 
van partijen (vg. ook Hooggerechtshof N .
Indie 4 Aug. 1938 B.I.E. 1939 bi. 127 en de 
daaronder geplaatste noot van B . M. T.). 
Hieruit volgt, dat eene partij-opvatting om
trent de uitlegging van een octrooi, als bij 
het middel bedoeld, geenszins behoeft te 
warden aangemerkt als eene gerechtelijke 
bekentenis, waarvan de rechter niet zoude 
mogen afwijken, en dat er bij octrooi-uitleg
ging door den rechter evenmin sprake kan 
zijn van verboden aanvulling van feitelijke 
gronden. 

Het slot van het middel mist feitelijken 
grondslag, daar het Hof van de mogelijkheid, 
dat eene constructie, als hierbedoeld, zelve 
octrooieerbaar zoude zijn, zelfs niet rept en 
dus zeker niet blijkt, dat het aan zoodanige 
mogelijkheid eenigen grond voor zijne beslis
sing zoude hebben ontleend. 

Het derde middel komt in zijn onderdeel a 
neer op herhaling van het eerste middel, 
thans meer bepaaldelijk met betrekking tot 
de landings- of remkleppen van octrooi 8893. 
Voor deze herhaling heeft de steller der mid
delen kennelijk aanleiding gevonden in het 
feit, dat het Hof, blijkens zijne bovenweer
gegeven overwegingen, inderdaad ervan uit 
schijnt te gaan, dat ten dezen de geoctrooi
eerde constructie is toegepast. Het wil mij 
evenwel voorkomen, dat het middel ten on
rechte hieraan de gevolgtrekking wil zien 
verbonden, dat met betrekking tot deze klep
pen nu ook volledige identiteit tusschen het 
geoctrooieerde en het van inbreuk betichte 
voortbrengsel aanwezig zoude zijn, zoodat 
daarmede reeds de inbreuk vaststaat, zonder 
dat het beoogde doe!, de met de constructie 
te verkrijgen werking, daarbij eene rol heeft 
te spelen. Uit het hierboven ten aanzien van 
het eerste middel betoogde volgt reeds, dat 
ik mij met deze opvatting niet kan vereeni
gen, en zulks voor het onderwerpelijke oc
trooi 8893 nog te minder, daar hier zelfs, vol
gens het bestreden arrest, de redactie der 
octrooiconclusie ,,lnrichting voor het regelen 
van den luchtdruk op de achtereinden van 
vliegtuigdraagvlakken" duidelijk tot uitdruk
king brengt het door de Rechtbank met des
kundigen als doelstelling van dit octrooi aan
gemerkte tegengaan, dat bij grooten invals
hoek de strooming loslaat en daardoor te ver
krijgen een betere werking van de vleugel
klep. 

Onderdeel b van dit middel faalt, naar 
mijne meening, eveneens, omdat, indien een
maal door uitlegging de draagwijdte van het 
betrokken octrooi in dier voege is vastge
steld, dat voor de beoordeeling van de vraag, 
of eene aangewende constructie inbreuk 
maakt op eene geoctrooieerde beslissend is, 
of met de van inbreuk betichte constructie de 
in het octrooi aangegeven werking wordt ver -
kregen, niet valt in te zien, dat de bewijslast 
dienaangaande zoude moeten warden gelegd 
op de wederpartij van den octrooihouder en 
voor deze opvatting in de wet dan ook geen 
steun is te vinden (vg. H. R. 14 Jan. 1938 
No. 1032 en de daaraan voorafgaande con
clusie van den Procureur-Generaal Besier). 



1942 11 MEI 17(1 

De voorgestelde middelen mitsdien alle 
ongegrond achtende, concludeer ik tot ver
werping van het beroep met veroordeeling 
van eischers tot cassatie in de daarop geval-
len kosten. (N. J.) 

II Mei z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 1 lid 2; Distributiewet 
1939 art. 18; Econ. Sanctiebesluit 1941, 
art. 1 lid 2.) 

De strafbepaling van art. 18 lid I Dis
tributiewet 1939, onder welke het bewe
zenverklaarde, in Juli 1941 gepleegde 
feit, viel, luidde voor req. gunstiger dan 
die van art. 1 lid 2 Econ. Sanctiebesluit 
1941 j 0

• art. 49 Sr., zoodat ingevolge art. 
1 lid 2 j O • art. 91 Sr. eerstgenoemde 
strafbepaling hier had behooren te zijn 
toegepast. 

H. R. qualificeert: door handelen op
zettelijk medebewerken dat een krach
tens de Distributiewet 1939 vastgesteld 
voorschrift niet wordt nagekomen. 

Adv.-Gen. Rombach qualificeert: me
deplichtigheid aan het opzettelijk niet 
nakomen van een krachtens de Distri
butiewet 1939 vastgesteld voorschrift. 

Op het beroep van W. A. R., broodbakker, 
wonende te 's-Gravenhage, req. van cassatie 
tegen een arrest van het Gerechtshof te 
's-Gravenhage van 31 Dec. 1941, in hooger 
beroep beve~tigend een op 7 Oct. 1941 door 
den Econ. Re.chter bij de Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage gewezen mondeling vonnis, 
waarbij req. ter zake van: ,,Medeplichtigheid 
aan opzettelijk handelen in strijd met een bij 
of krachtens de Distributiewet 1939 gesteld 
voorschrift", met aanhaling van de artt. 8 der 
Distributieregelingsbeschikking 1941, I van 
het Econ. Sanctiebesluit 1941, 23, 48 en 91 
Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
vijfhonderd gulden en vijf maanden vervan
gende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

.. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft 
met overneming van gronden in hooger be
roep bevestigd een vonnis van den Econ. 
Rechter aldaar waarbij req. met toepassing 
van art. I van het Econ. Sanctiebesluit 1941 
veroordeeld werd in een geldboete van f 500 

subs. 5 maanden hechtenis omdat in Juli 
1941 te 's-Gravenhage G . E . opzettelijk in 
strijd met het betrekkelijke, krachtens de 
Distributiewet 1939 vastgestelde verbod een 
groot aantal textieldistributiekaarten heeft 
verkocht aan M. S., waarbij verdachte toen 
aldaar opzettelijk is behulpzaam geweest en 
hem (E.) opzettelijk gelegenheid tot het ple
gen van het misdrijf heeft verschaft, door 
opzettelijk zijn bemiddeling te verleenen voor 
het vinden van den kooper. 

Een middel van cassatie is niet voorge
steld. 

Behoudens voor zooveel de bevestiging der 
bewezenverklaring betreft zal het arrest niet 
in stand kunnen blijven en evenmin zal van 

het bovengenoemd vonnis van den Econ. 
Rechter meer dan de bewezenverklaring kun
nen worden b ehouden. Immers t en onrechte 
is toegepast het Econ. Sanctiebesluit 1941, 
dat eerst in werking is getreden op 6 Sept. 
1941 en zonder twijfel in het tweede lid van 
art. 1 een voor den verdachte minder gun
stige strafbepaling bevat dan art. 18, re lid, 
van de Distributiewet 1939. 

Ik concludeer dat Uw Raad het beroepen 
arrest en het daarbij bevestigde vonnis zal 
vernietigen behoudens voorzooveel die uit
spraken betrekking hebben op de bewezen
verklaring, voorts dat Uw Raad rechtdoende 
ten principale, het bewezenverklaarde zal 
qualificeeren: medeplichtigheid aan het op
zettelijk niet nakomen van een krachtens de 
Distributiewet 1939 vastgesteld voorschrift 
en, gelet op de beteekenis van het feit en 
den tijd waarin dit is gepleegd, met toepas
sing van art. 7 der Distributieregelingsbe
schikking 1941, art. 18 der Distributiewet 
1939, artt. 23, 48 en 91 Sr. den req. zal ver
oordeelen in een geldboete van f 300 of 60 

dagen hechtenis. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
0. dat bij het door het Hof bevestigde von

nis, met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld, is bewezen verklaard, dat in Juli 
1941 te 's-Gravenhage G. E. opzettelijk in 
strijd met het betrekkelijke, krachtens de 
Distributiewet 1939 vastgestelde verbod een 
groot aantal textieldi_stributiekaarten heeft 
verkocht aan M . S ., waarbij verdachte toen 
aldaar opzettelijk is behulpzaam geweest en 
hem (E.) opzettelijk gelegenheid tot het ple
gen van het misdrijf heeft verschaft, door op
zettelijk zijn bemiddeling te verleenen voor 
het vinden van den kooper; 

0 . dat van de zijde van req. geen middel 
van cassatie is voorgesteld; 

0 . ambtshalve: 
dat de qualificatie van het volgens de be

wezenverklaring in Juli 1941 gepleegde feit 
en de strafoplegging berusten op art. I van 
het Econ. Sanctiebesluit 1941 junctis de artt. 
48 en 49 Sr. ; 

dat genoemd Besluit eerst in werking is 
getreden op 6 Sept. 1g41, op welk tijdstip, 
- volgens art. 14 van dat Besluit - , art. 18 
van de Distributiewet 1939 buiten werking 
trad ; 

dat evenwel de strafbepaling van het eerste 
lid van art. 18 der Distributiewet 1939, onder 
welke het bewezen verklaarde viel, voor req. 
gunstiger luidde dan die van genoemd art. I, 

lid 2 van het Econ. Sanctiebesluit 1941 juncto 
art. 49 Sr., zoodat ingevolge art. 1, lid 2 

juncto art. 91 Sr. eerstgenoemde strafbepa
ling hier had behooren te zijn toegepast, en 
het bestreden arrest in zooverre niet in stand 
kan worden gehouden; 

Vemietigt het bestreden arrest en het 
daarbij bevestigde vonnis behalve voorzoo
veel de bewezenverklaring betreft; 

En rechtdoende volgens art. 105 der Wet 
R. Q.: 
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Verstaat dat het bewezen verklaarde uit
maakt het strafbare feit: ,,Door handelen op
zettelijk medebewerken dat een krachtens de 
Distributiewet 1939 vastgesteld voorschrift 
niet wordt nagekomen"; 

Verklaart req. deswege strafbaar, nu van 
bet tegendeel niet blijkt; 

Gezien de artt. 8 der Distributieregelings
beschikking 1941, 18, lid 1 der Distributiewet 
1939, 1 en 23 Sr. ; 

Veroordeelt req. tot eene geldboete van 
driehonderd gulden, met bepaling van den 
duur der vervangende hechtenis op twee 
maanden, welke straf in overeenstemming is 
met aard en emst van het begane feit; 

Verwerpt overigens het beroep. (N. J .) 

II Mei z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Eerste Uitv.besluit Secr.-Gen. 
van Waterstaat ingev. Verord. 15/1940 
betr. het vervoer van personen en goede
ren § 1; Motorbrandstoffenbeschikking 
1940, I art. 10.) 

Uit de authentieke Duitsche tekst 
volgt, dat met ,,houder" niet is bedoeld 
hij, die het motorrijwiel of motorrijtuig 
bij een bepaalde gelegenheid gebruikt, 
maar degene, wien het toebehoort. Wei 
-is telastgelegd, dat aan req. niet was 
verleend de in § 1 bedoelde vergunning, 
maar niet, dat req. was houder in den 
zin van het Uitvoeringsbesluit, hoewel 
<lit vereischt is voor een telastlegging 
van bedoelde overtreding. 

De bewezen verklaarde telastlegging 
levert niet op de bedoelde overtreding 
van art. 10 Motorbrandstoffenbeschik
king 1940 I, nu zij niet inhoudt, dat req. 
motorbrandstof in den zin van die be
schikking verbruikt heeft voor de voort
beweging van zijn motorrijwiel, noch dat 
hij daartoe niet had een schriftelijke ver
gunning, afgegeven door een plaatselij
ken distributiedienst, zooals voor die 
overtreding vereischt is. 

Op het beroep van H. K ., bloemenkoop
man, wonende te Enschede, req. van cassatie 
tegen een mondeling vonnis van den Econ. 
Rechter bij de Arr.-Rechtbank te Zutphen 
van 19 Jan. 1942, waarbij req. ter zake van 
1. ,,overtreding van een voorschrift krachtens 
de wet Gebruik Vervoermiddelen 1939 ge
geven" met aanhaling van de artt. 3, 4, 5, 6, 
7, 8 dier wet, 1, 2, 6, 9, 10 Eerste Uitvoe
-ringsbesluit van den Secr.-Gen. van het Dep. 
van Waterstaat van 18 Juni 1940, en II. ,,in 
strijd handelen met een voorschrift krachtens 
,de Distributiewet 1939 met uitzondering van 
de voorschriften gesteld krachtens art. 15 lid 
2", met aanhaling van de artt. 1, 10, 25, 26 
Motorbrandstoffenbeschikking 1940 I, I, 3, 
7, 14, 15 Econ. Sanctiebesluit 1941 en ten 
i;;lotte met aanhaling van de artt. 23 en 91 Sr. 
is veroordeeld tot• eene geldboete van tien 
gulden en eene van vijf gulden, subs. onder
schei°denlijk vier dagen en een dag hechtenis 
met verbeurdverklaring van het in beslag ge
nomen motorrijwiel. 

De Hooge Ra11d, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
,,S. of v. t. van de artt. 33 Sr., en 350, 351, 

358 Sv. , doordat de Econ. Rechter te Zut
phen in zijn vonnis van 19 Jan. 1942 req. ver
oordeelde overeenkomstig de telastelegging 
wegens overtreding van de Wet Gebruik Ver
voermiddelen terzake dat req. zonder ver
gunning met een motorrijwiel over den open
baren weg gereden had en daarbij het ge
bruikte motorrijwiel verbeurd verklaarde, 
terwijl op grond van de Wet Gebruik Ver
voermiddelen voor de bewezen verklaarde 
overtreding geen verbeurdverklaring kan ge
schieden. 

Aan req. was slechts te laste gelegd dat hij 
zonder vergunning met zijn motorrijwiel op 
den openbaren weg had gereden. Wei had 
req. in strijd met de Motor-Brandstofbe
schikking ook benzine gebruikt, doch dit was 
hem niet te laste gelegd en daarvoor is hij 
niet veroordeeld. Deze wet alsmede de Distri
butiewet en het Econ. Sanctie-Besluit war
den wel door den Rechter aangehaald doch 
zijn terzake niet toepasselijk en derhalve kan 
op grond daarvan geen verbeurdverklaring 
geschieden." 

0. dat bij het bestreden vonnis - met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld - is 
bewezen verklaard het telastegelegde, luiden
de: dat req. op den ooenbaren rijweg Lochem 
-Zutphen onder de gemeente Lochem op of 
omstreeks 10 Oct. 1941 een tweewielig mo
torrijtuig heeft gebruikt zonder dat hem voor 
dat voertuig een daartoe strekkende vergun
ning was verleend vanwege den Inspecteur
Generaal van het verkeer; 

Wat het middel betreft en ambtshalve: 
0. dat de · Econ. Rechter heeft aangeno

men, dat het bewezen verklaarde oplevert 
twee op zich zelf staande overtredingen, te 
weten A. overtreding van § 1 van het 1ste 
Uitvoeringsbesluit van den Secr.-Gen. van 
het Dep. van Waterstaat van 18 Juni 1940, 
uitgevaardigd ingevolge de Verordening van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, Verord.blad 1940 no. 15, 
betreffende het vervoer van personen en goe
deren, en B. overtreding van art. 10 Motor
brandstoffenbeschikking 1940 I; 

0. dat § 1 van voornoemd 1ste Uitvoe
ringsbesluit luidt: ,,Het gebruik van een mo
torrijwiel of een motorrijtuig, ingericht voor 
het vervoer van personen anders dan met 
autobussen in den zin van de Wet Autover
voer Personen, is, ter bevordering van een 
zoo beperkt mogelijk verbruik van benzine, 
slechts veroorloofd, indien aan den houder 
voor het betrokken voertuig een daartoe 
strekkende vergunning is verleend vanwege 
den Inspecteur-Generaal van het Verkeer'(; 

0. dat in de Duitsche tekst, welke volgens 
§ 9 van de Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied van 29 Mei 1940 Verord.blad 1940 no. 
3 authentiek is, het woord ,,houder" is weer
gegeven door het woord ,,Eigentiimer"; 
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0. dat hieruit volgt, dat met ,,houder" niet 
is bedoeld hij, die het motorrijwiel of motor
rijtuig bij een bepaalde gelegenheid gebruikt, 
maar degene, wien het toebehoort; 

0. dat nu wel is telastegelegd, dat aan req. 
niet was verleend de in § I bedoelde ver
gunning, maar niet, dat req. was houder in 
den zin van genoemd Uitvoeringsbesluit hoe
wel dit vereischt is voor een telastelegging 
van bedoelde overtreding, zoodat het bewe
zen verklaarde die overtreding niet oplevert; 

O . dat de bewezen verklaarde telasteleg
ging evenmin oplevert de hiervoor onder B. 
vermelde overtreding van art. I0 Motor
brandstoffenbeschikking 1940 I , nu zij niet 
inhoudt, dat req. motorbrandstof in den zin 
van die beschikking verbruikt heeft voor de 
voortbeweging van zijn motorrijwiel, noch 
dat hij daartoe niet had een schriftelijke ver
gunning, afgegeven door een plaatselijken 
distributiedienst, zooals voor die overtreding 
vereischt is; 

O. dat het bestreden vonnis derhalve niet 
in zijn geheel in stand kan blijven en het 
middel, dat enkel opkomt tegen de uitge
sproken verbeurdverklaring van het motor
rijwiel, buiten beschouwing kan worden ge
laten; 

Vemietigt bet bestreden vonnis, behalve 
wat de bewezenverklaring betreft, 

en rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R.O. : 

0. dat het bewezenverklaarde bij geen en
kele wettelijke bepaling strafbaar is gesteld; 

Verklaart het bewezene niet strafbaar; 
Ontslaat req. van alle rechtsvervolging te 

dier zake; 
Verwerpt overigens het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach.] 

(N. j .) 

II Mei 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Huisslachtingsbesluit 1940 Var
kens art. 3.) 

Uit de bewijsmiddelen valt niet af te 
leiden, dat req. het varken zou hebben 
geslacht in huisslachting. 

Op het beroep van F. H. R., van beroep 
landbouwer, wonende te Moergestel, req. 
van cassatie tegen een arrest van het Ge
rechtshof te 's-Hertogenbosch van 2I Jan. 
1942, bevestigende in hooger beroep, behou
dens na te noemen uitzondering, een monde
ling vonnis van den Econ. Rechter bij de 
Arr.-Rechtbank te Breda van 19 Sept. 1g4I, 
waarbij req. ter zake van I. ,,opzettelijk han
delen in strijd met een krachtens het Voed
selvoorzieningsbesluit gesteld verbod" en II. 
,,Een krachtens de Distributiewet 1939 vast
gesteld voorschrift opzettelijk niet nako
men", met aanhaling van de artt. 1, 4, 7, 15 
en 18 Voedselvoorzieningsbesluit, 1 en 3 
Huisslachtingsbesluit 1940 Varkens, I en 36 
Landbouwcrisiswet 1933, 1, 3, 4, 5, 18 Distri
butiewet 1939, 1 Vleeschdistributiebeschik
king 1940 I , 3 en 8Vleeschdistributiebeschik-

king 1940 II , 10, 33, 57, 9I Sr., is veroor
deeld tot eene gevangenisstraf van zes maan
den, hebbende het Hof het vonnis vemie
tigd voor zoover de opgelegde straf en de 
daarvoor opgegeven bijzondere redenen be
treft en den req. ter zake veroordeeld tot 
eene gevangenisstraf van vier maanden. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft. 
in h ooger beroep bevestigd een vonnis van 
den Econ. Rechter te Breda voorzoover 
daarbij onder meer bewezen werd verklaard : 
dat req. op 12 Juni 1941 te Moergestel op
zettelijk in strijd met het krachtens het 
Voedselvoorzieningsbesluit gestelde verbod 
van art. 3 lid I Huisslachtingsbesluit r940 
Varkens in huisslachting een varken heeft. 
geslacht. 

E en middel van cassatie is niet voorge
steld. 

De vraag is bij mij gerezen of gezegd kan 
warden dat het bewijs geleverd is van het 
slachten ,,in huisslachting" waaronder in de 
telastelegging wel zal moeten worden ver
staan hetzelfde ~ls in het Huisslachtingsbe
sluit 1940 Varkens namelijk het slachten t en 
behoeve van het gebruik in eigen gezin van 
een zelf gemest varken. 

Uit geen der voor het bew•ijs gebezigde 
feiten en omstandigheden kan volgen dat wij 
in dit geval inderdaad met een .,huisslach
ting" in bovengenoemden zin te maken heb
ben. 

Ik ben dan ook van meening dat de beves
tiging der bewezenverklaring niet voldoende 
met redenen omkleed is en concludeer tot 
vemietiging van het arrest met verwijzin1; 
der zaak naar een aangrenzend Hof t en einde 
haar, voorzoover nog aan het oordeel van 
den rechter onderworpen, op het bestaande 
appel af te doen. 

De Hoage Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadheer 

van der Flier; 
0. dat bij het in zooverre bevestigde von

nis , met qualificatie als voormeld, is bewe
zen verklaard, dat req. op 12 Juni 194I te 
Moergestel opzettelijk in strijd met het 
krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit ge
stelde verbod van art. 3 lid I Huisslachtings
besluit I940, Varkens II , in huissiachting een 
varken heeft geslacht en voorts, dat hij op 12 

Juni 194I te Moergestel te zamen en in ver
eeniging met J. W . opzettelijk in strijd met 
het krachtens de Distributiewet 1939 vast
gestelde voorschrift van art. 8, lid I der 
Vleeschdistributiebeschikking II aan meer 
personen heeft verkocht en afgeleverd meer
dere geheel of ten deele voor menschelijke 
consumptie geschikte varkensdeelen, zulks 
anders dan tegen de gebruikelijke distribu
tiebescheiden, in welken vorm ook; 

0. dat door of vanwege req. geen middelen 
van cassatie zijn voorgesteld ; 

0. ambtshalve: 
dat voormelde bewezenverklaring berust 

op 
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a. een ambtseedig proces -verbaal van Th. 
M. Grab, opperwachtmeester en P. J. van 
Rooy, wachtmeester-titulair der Marechaus
~ee, voorzoover inhoudende, dat in den na
middag van 12 Juni 1941 door tweeden rela
tant in de omgeving van de woning van C. J . 
de B. te Moergestel , Broekzijde C. no. 190 te 
-0mstreeks 8.30 uur in een te velde staand 
perceel rogge werden aangetroffen twee jute 
zakken, beide inhoudende een hoeveelheid 
versch geslacht varkensvleesch bestaande uit 
2 hammen, 1 voorstuk, 1 ;-niddenstuk, 1 hie! 
met pooten, een darmscheil met milt; dat 
hun, relatanten, bij onderzoek bleek, dat dit 
vleesch van geen enkel stempelmerk was 
voorzien, dat het vleesch door hen is in be
slag genomen; dat dit vleesch bij weging een 
gewicht had van 34 Kilogram; 

b. verklaringen van de getuigen P . J. van 
Rooy, dat hij volhardt bij den inhoud van 
het mede door hem opgemaakt proces-ver
baal, voorzoover zijn eigen waarnemingen 
relateerende, en C. J . de B., dat verdachte 
op 12 Juni 1941 een varken dat hij dezen had 
aangewezen, in de kooi op zijn boerderij te 
Moergestel, met een mes heeft doodgestoken 
en het daarna heeft afgeslacht, uitgepond en 
afgewogen; dat hij, getuige, toen het heet 
water heeft aangebracht; dat daarna ver
dachte en W. bet varkensvleesch gedeelte
lijk hebben verkocht aan verschillende hen 
onbekende personen; dat W . hem circa f 30 
ter hand heeft gesteld; dat het varkens
vleesch, dat in twee jute zakken werd aan
getroffen door de marechaussee in het veld 
nabij zijne woning, afkomstig was van het 
frauduleus gesla,:hte varken; en 

c. een verklaring van req. als verdachte, 
dat hij op 12 Juni 1941, in een kooi van de 
boerderij van getuige de B. te Moergestel op
zettelijk een varken op <liens aanwijzing 
heeft doodgesto lcen; dat dit varken eigendom 
was van getuige de B.; dat hij geen onthef
fing had van de Nederlandsche Veehouderij
Centrale, noch een machtiging van den Pro
vincialen Voedselcommissaris tot het slach
ten van een varken; dat hij voorts op dien 
dag te zamen <"n in vereeniging met J . W. 
opzettelijk op de wijze als in de dagvaarding 
omschreven aan eenige personen heeft ver
kocht en afgeleverd meerdere geheel of ten 
deele voor menschelijke consumptie ge
schikte varkensdeelen en daarbij geen distri
butiebonnen of bescheiden, in welken vorm 
ook, zijn in ontvangst genomen; dat hij wist 
dat hij zulks niet doen mocht; dat hij daar
voor f 10 slachtloon heeft ontvangen; 

dat uit deze bewijsmiddelen niet valt af 
te leiden, dat req., zooals is bewezen ver
klaard, het varken zou h ebben geslacht in 
huisslachting; 

dat derhalve het bestreden arrest, waarbij 
het in eersten aanleg gewezen vonnis be
houdens t en aanzien van de strafoplegging 
werd bevestigd n ,et overneming van gron
den, niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden arrest, en 
Rechtdoende krachtens art. 106 der Wet 

R. 0 .: 
Verwijst de zaak, voorzooveel nag aan 

's Hofs oordeel onderworpen, naar het Ge
rechtshof te Arnhem, ter berechting en af
doening op het bestaande hooger beroep. 

(N. J.) 

15 Mei 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. art. 1401; Sv. art. 103.) 

Recht bank: De vordering is niet-ont
vankelijk, reeds op grond, dat eischer 
niet den weg van art. 103 Sv. heeft ge
volgd, uit welk art., i. v . m . art. 89 Sv., 
blijkt, dat de wet ten deze geen schade
loosstelling toekent. 

Hof en Proc.-Gen. Berger: Deze be
slissing is onjuist. Zie uitvoerig Cone!. 
Proc.-Gen. (Door H . R. niet explicite 
beslist) . 

Hoage Raad: Het Hof heeft niet uit 
het oog verloren, dat voor de vraag, of 
een redelijk vermoeden van schuld aan 
eenig strafbaar feit aanwezig is, niet vol
doende is het subjectief inzicht van den 
opsporingsambtenaar, doch deze vraag 
naar objectieven maatstaf moet warden 
beantwoord. Uit het te velde staan van 
de narcissenbollen kon, in verband met 
de desbetreffende verklaring van den ge
tuige-deskundige, een redelijk vermoe
den van verboden teelt (sc. bollenteelt) 
worden afgeleid. 

Cornelis Hendrik van der Spek, wonende 
te Abbenes, gemeente Haarlemmermeer, 
eischer tot cassatie van een op 17 April 1941 
door het Gerechtshof te 's-Gravenhage tus
schen partijen gewezen arrest, - incidenteel 
verweerder - adv. Mr. A. E. J. Nysingh, 
(niet gepleit), 

tegen: 
den Staat der Nederlanden, •verweerder in 
cassatie, - incidenteel eischer - adv. Jhr. 
Mr. G. W. van der Does; gepleit door Jhr. 
Mr. G. Th. Six. 

De Hoage Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: dat 

eischer - van der Spek - van verweerder 
- den Staat - schadevergoeding heeft ge
vorderd wegens beweerde onrechtmatige han
delingen, hierin bestaande : dat op last van 
den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
bij het Kantongerecht te Haarlem, een rijks
veldwachter in Juni 1934 op een perceel 
grand in de Haarlemmermeer, waarop van 
der Spek het bedrijf van bloemkweeker uit
oefende en in welken grand hij in October 
1932 een aantal bollen van narcissen en in 
October 1933 een aantal bollen van darwin
tulpe n had geplant, die bollen h eef t doen 
rooien, deze in beslag heeft genomen en naar 
elders heeft doen vervoeren en sindsdien deze 
bollen door of namens den Staat aan van der 
Spek zijn onthouden; dat van der Spek 
voorts heeft gesteld, dat door hem geen over
treding was begaan en geen redelijk ver
moeden daarvoor aanwezig was, omdat al
leen strafbaar was de teelt van bollen zonder 
de vereischte vergunning, terwijl hij alleen 
bollen op het land had staan voor bloemen-
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teelt, waarvoor geen vergunning vereischt 
was, zijnde hij dan ook van het hem ten laste 
gelegde feit, dat hij zonder door of vanwege 
den met de zaken van den landbouw belasten 
Minister verleende vergunning in het tijd
vak October 1933-Juni 1934 op voornoemd 
perceel land bollen van narcissen en bollen 
van tulpen zou hebben geteeld, vrijgespro
ken; dat de R echt bank te 's-Gravenhage bij 
vonnis van 8 December 1939 van der Spek 
in zijn vordering niet ontvankelijk heeft ver
klaa rd, welk vonnis, na daartegen door van 
der Spek ingesteld hooger beroep, door het 
Hof is bekrachtigd, waarbij werd overwogen: 

1. ,.dat appellant als eerste grief heeft aan
gevoerd, dat de Rechtbank ten onrech;e zou
de hebben overwogen, dat appellants stel
ling in prima zoude zijn geweest, dat op 
grond van een gevolgde vrijspraa~. de aan _de 
strafvervolging voorafgegane rooung en m
beslagneming van appellant's bloembollen 
opleverden een onrechtmatige daad, maar op 
deze grief niet behoeft te worden ingegaan, 
omdat uit de boven weergegeven gronden 
blijkt, dat de beslissing der Rechtbank op die 
stelling niet is gegrond; 

2. dat appellant de overweging der Recht
bank omtrent art. 103 Sv. niet juist acht en 
het Hof hierin met appellant medegaat, om
dat de bevoegdheid aan den belanghebbende 
bij dat artikel gegeven, om tegen de. inbe
slagneming bezwaar te maken, geens2:ms de 
mogelijkheid uitsluit voor eene vordermg tot 
schadevergoeding wegens onrechtmatige in
beslagneming; 

3. dat echter appellants vordering toch niet 
kan slagen, tenzij de hieronder nog te be
handelen grieven mochten opgaan, hetgeen 
echter, zooals zal blijken, niet het geval is, 
omdat niet als juist kan worden aanvaard 
zijn betoog dat de gegevens waarover geinti
meerde bij de inbeslagneming beschikte, niet 
konden opleveren een redelijk vermoeden 
van overtreding van art. 2 van het Koninklijk 
Besluit van 28 Juli 1933 (verboden teelt van 
bollen), aangezien het tegendeel reeds blijkt 
uit de verklaring van den getuige-deskun
dige Nieuwenhuis, afgelegd ter terechtzitting 
van het Gerechtshof te Amsterdam van 23 
Mei 1935, waarin de · zaak van appellant als 
verdachte is behandeld, blijkens het daarvan 
opgemaakt proces-verbaal, in afschrift door 
geint. in eersten aanleg overgelegd, hebben
de deze getuige-deskundige verklaard, dat 
hij het land van verdachte, waarop de tulpen 
en narcissen in questie stonden heeft bekeken 
en den indruk heeft gekregen, dat er ge
kweekt werd ter wille van den bol; 

4. dat mitsdien niet behoeft te worden on
derzocht appellants grief, dat de Rechtbank 
ten onrechte heeft overwogen, dat aan de be
oordeeling van den burgerlijken rechter ont
trokken is of al dan niet feitelijke gegevens 
aanwezig waren, die een redelijk vermoeden 
van overtreding bij een justitieele inbeslag
neming konden wettigen; 

5. dat appellant er ook nog tegen op komt, 
dat de Rechtbank heeft overwogen, dat niet 
betwist zoude zijn, dat inbeslagneming in een 
geval als het onderhavige in het algemeen is 

toegelaten, doch ten onrechte, omdat appel
lant er steeds van uitgaat, dat hier alleen 
sprake zou kunnen zijn geweest van bloemen
teelt, terwijl daarentegen, zooals bovenover
wogen, redelijk vermoeden aanwezig was van 
bollenteelt; 

6. dat appellant zich nog gegriefd acht, 
doordat de Rechtbank ook onroerend goed 
voor strafrechtelijke inbeslagneming vatbaar 
heeft geoordeeld, doch eveneens ten onrechte, 
omdat inbeslagname van onroerende goede
ren niet in strijd met de wet is te achten; 

7. dat appellant voorts nog aanvoert, dat 
de Rechtbank heeft overwogen, dat hij geen 
meerdere rechtsnormen of wettelijke bepa
lingen heeft aangeduid, welke door de inbe
slagneming zouden zijn geschonden en daar
van· evenmin is gebleken, doch het niet op 
den weg van partijen ligt om wetsartikelen 
te noemen; 

8. dat dit laatste aan appellant kan worden 
toegegeven, maar de overweging der R echt
bank dan ook niet inhoudt, dat daarom de 
vordering niet-ontvankelijk is, m aar duidelijk 
bedoelt te zeggen, dat niet gebleken is, dat 
door de inbeslagneming eenige wettelijke be
paling is geschonden; 

9. dat appellant ook nog zich gegriefd acht, 
omdat de Rechtbank niet zou hebben beslist 
omtrent de navolgende grondslagen van den 
eisch; 

1. de onrechtmatige rooiing, die op geen 
wettelijk voorschrift steunt, nu deze is ge
schied v66r de inbeslagneming; 

2. de onrechtmatige onthouding, niettegen
staande de vrijspraak sinds enkele jaren in 
kracht van gewijsde is gegaan; 

3. de inbeslagneming (rooiing) der n arcis
sen, nu v66r die handelin gen reeds was ko
men vast te staan , dat deze in ieder gev al 
buiten het bereik van a rt. 2 van het Ko
ninklijk Besluit van 28 Juli 1933 vielen, im
mers deze zelfs al werden zij geteeld, in elk 
geval buiten het strafbare tijdperk waren 
geteeld, zoodat het Openbaar Ministerie ten 
aanzien van deze narcissenbollen hoegenaamd 
geen zeggenschap zoude hebben; 

10. dat het rooien der bollen en inbeslag
nemen als een handeling dient te worden be
schouwd; 

dat van onrechtmatige onthouding niet kan 
worden gesproken nu vaststaat als door ge
intimeerde onweersproken in prima gesteld, 
dat de opbrengst der bollen, die volgens de 
wet zijn verkocht, ter beschikking van ap
pellant is gehouden; 

dat, zooals reeds bovenoverwogen, ook ten 
aanzien van de narcissenbollen, die ten tijde 
der inbeslagneming te velde stonden, evenals 
de tulpenbollen, een redelijk vermoeden aan
wezig was van overtreding van bedoeld wet
telijk voorschrift; 

11. dat mitsdien geen der grieven tot ver
nietiging van het beroepen vonnis kan lei
den" · 

0 . 'dat als middelen van cassatie door van 
der Spek zijn aangevoerd: 

I. S . of v. t. van artt. 625, 626, 627, 555, 
556, 558, 560, 562, 565, 655, 1401, 1402 en 
1403 B. W.; 48 Rv.; 27, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
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100, 101, 102, 103 en 134 Sv.; 1, 9, 31 en 34 
van de Landbouwcrisiswet 1933; 1 en 2 van 
het Bloembollensaneeringsplan 1933 ( T eelt) 
(Besluit van 28 Juli 1933 S. 409); 1 en 2 van 
het Bloembollensaneeringsplan 1934 (Teelt ) 
(Besluit van 27 Juli 1934 S . 441) en 1 en 2 
van het Crisis-Bloementeeltbesluit 1934 I 
(Besluit van II Mei 1934 S. 244), 

door t e beslissen, dat niet als juist kan 
worden aanvaard het betoog van appellant 
dat d e gegevens, waarover geintimeerde bij 
de inbeslagneming beschikte, niet konden op
leveren een redelij k vermoeden van overtre
ding van art. 2 van het Koninklijk Besluit 
van 28 Juli 1933 (verboden teelt van bollen) , 
aangezien het t egendeel reeds blijk t uit de 
verkla ring van den getuige-deskundige Nieu
wenhuis, afgelegd ter terecht2itting van het 
Gerechtshof te Amsterdam van 23 Mei 1935, 
waarin de zaak van appellant als verdachte 
is behandeld blijkens het daarvan opge
maakt proces-verbaal, in afschrift door ge
intimeerde in eersten aanleg overgelegd, heb
bende deze getuige-deskundige verklaard, 
dat hij het land van verdachte, waarop de 
tulpen en narcissen in questie stonden , heeft 
bekeken en den indruk heeft gekregen, dat 
er gekweekt werd ter wille van den bol; 

en op dien grond buiten onderzoek te laten 
appellants grief, dat de Rechtbank ten on
rechte heeft overwogen, dat aan de beoor
deeling van den burgerlijken Rechter ont
trokken is of al dan niet feitelijke gegevens 
aanwezig waren, die een redelijk vermoeden 
van overtreding bij een justitieele inbeslag
neming konden wettigen ; 

t en onrechte, omdat het Hof aldus heeft 
miskend dat het niet voldoende is, dat de 
staat de beschikking heeft over gegevens, die 
een redelijk vermoeden van overtreding van 
een wetsvoorschrift kunnen opleveren, maar 
aangezien het voor de rechtmatigheid van 
een beslag noodzakelijk is, dat feitelij k vast
staat, dat deze gegevens aan den ambtenaar, 
die het beslag legt of dit gelast, moeten be
kend geweest zijn en in casu een redelijk ver
moeden hebben opgeleverd, een vereischte, 
dat te meer klemt in een geval als dit, waar
in tenslotte gebleken is, dat geen overtreding 
begaan is. 

II. S . of v. t . van dezelfde artikelen als 
bij het 1e middel aangehaald, doordat het 
Hof op de laatste in appel aangevoerde grief, 
waarin geklaagd werd dat de Rechtbank geen 
uitspraak had gedaan over den navolgenden 
grondslag van den eisch: de inbeslagneming 
(rooiing) der narcissen, nu v66r die hande
lingen reeds was komen vast te staan, dat 
deze in ieder geval buiten het bereik van 
art. 2 van het Koninklijk Besluit van 28 Juli 
,933 vielen, immers deze zelfs al werden zij 
geteeld, in elk geval buiten het strafbare tij d
perk waren geteeld, zoodat het Openbaar 
Ministerie t en aanzien van deze narcissen
bollen hoegenaamd geen zeggenschap zoude 
hebben , 

overweegt dat, zooals reeds boven over
wogen (welke overweging in het 1e middel 
is aangehaald) ook ten aanzien van de nar
cissenbollen , die ten tijde der inbeslagneming 

te velde stonden, evenals de tulpenbollen, 
een redelijk vermoeden aanwezig was van 
overtreding van bedoeld wettelijkvoorschrift, 

en op grond daarvan beslist dat deze grief 
niet tot vemietiging van het beroepen vonnis 
kan leiden, 

ten onrechte 
omdat de omstandigheid, dat gekweekt 

werd ter wille van den bol geen redelijk ver
moeden voor overtreding van art. 2 van het 
Koninklijk Besluit van 28 Juli 1933 en voor 
inbeslagneming der narcissen opleve rt indien 
deze grief juist was, zoodat het Hof heeft 
miskend dat bij het vaststaan dezer feiten 
ieder redelijk vermoeden van overtreding van 
genoemd art. 2 uitgesloten was. 

III. S . of v. t. van artt. 168 Grondwet, 
20 R. 0., 59 Rv. i. v. m. d e reeds in middel I 
aangehaalde wetsartikelen door te beslissen 
als in het 1e middel vermeld, aangezien bij 
deze beslissing is aangenomen, dat de Staat 
bij de inbeslagneming beschikte over gege
vens, die een redelijk vermoeden konden op
leveren van overtreding van art. 2 van het 
Koninklijk Besluit van 28 Juli 1933, op 
grond van de waamemingen van een getuige
deskundige zonder dat daarbij gebleken is, 
dat deze waamemingen v66r de inbeslagne
ming zijn gedaan, noch dat zij tijdig ter ken
nis van de ambtenaren, die het beslag gelast 
en gelegd hebben, gebracht zijn hetgeen te
meer klemt nu de gegevens, die bij de inbe
slagneming wel ter kennis van deze ambte
naren waren, geenszins een inbeslagneming 
rechtvaardigden. 

IV. S. of v. t. van artt., aangehaald in de 
middelen I II en I en van artt. 103, 104, 199, 
200, 332, 343, 347, 349 en 353 Rv., 

door op grond van dezelfde verklaring van 
den getuige-deskundige aan te nemen, dat er 
redelijk vermoeden was van overtreding van 
art. 2 van het Koninklijk Besluit van 28 Juli 
1933 ook ten aanzien van de narcissenbollen 
en daarmede te verwerpen de grief van ap
pellant, dat reeds v66r de inbeslagneming 
,,was komen vast te staan, dat deze in ieder 
geval buiten het bereik van art. 2 van het 
Koninklijk Besluit van 28 Juli 1933 vielen, 
immers deze zelfs al werden zij geteeld, in 
elk geval buiten het strafbare tijdperk waren 
geteeld, zoodat het Openbaar Ministerie ten 
aanzien van deze narcissenbollen hoegenaamd 
geen zeggenschap zoude hebben", aangezien 
immers: 

a. in de verklaring van den getuige-des
kundige n iets naar voren gebracht is, waaruit 
een redelijk vermoeden geput kon worden, 
dat het in de grief opgemerkte onjuist was 
en 

b. in ieder geval het Hof niet uit dien 
hoofde het bewijsaanbod van appellant om
trent het v66r de inbeslagneming (rooiing) 
der narcissen vaststaan van"het vallen buiten 
art. 2 van het Koninklijk B esluit van 28 Juli 
1933 had mogen passeeren, daar zelfs al 
mocht op grond van de verklaring van den 
bedoelden getuige-deskundige het Hof tot 
een redelijk vermoeden van overtreding be
sluiten, appellant tegenbewijs had aange
b<iden; 
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0. dat de Staat tegen het vonnis der Recht
bank subsidiair het volgende incidenteele 
middel van cassatie heeft voorgesteld: 

.,S. of v . t. van artt. 48 Rv., r, 10, 89, 90, 
9~ 9~ 9~ 97, 98, 9~ 10~ IOI 102,103, 13~ 
353, 354, 355, Sv. en 29 van de Wet van 18 
April 1874, S . 66 op de Tarieven van Ge
rechtskosten in strafzaken, 

doordat het Hof heeft overwogen: 
,,dat appellant de overweging der Recht

bank omtrent art. 103 Sv. niet juist acht en 
bet Hof hierin met appellant medegaat, om
dat de bevoegdheid aan den belanghebbende 
bij dat artikel gegeven, om tegen de inbe
slagneming bezwaar te maken, geenszins de 
mogelijkheid uitsluit voor eene vordering tot 
schadevergoeding wegens onrechtmatige in
beslagneming"; 

zulks ten onrechte, omdat buiten het 
rechtsmiddel of de rechtsmiddelen, genoemd 
in het Wetboek van Strafvordering, geen 
recbtsmiddelen bestaan om een justitieele in
beslagname als in strijd met de wet, of niet 
of niet meer in het belang der strafvordering 
gevorderd, te keeren of tegen de gevolgen 
daarvan op te komen en een civiele actie uit 
onrechtmatige daad, beoogende voor de door 
een zoodanige inbeslagname geleden schade 
vergoeding te krijgen, derhalve onder alle 
omstandigheden niet ontvankelijk is;" 

0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat het Hof blijkens zijn derde overweging 

beeft beslist, dat de gegevens, waarover de 
Staat bij de inbeslagneming beschikte, een 
redelijk vermoeden van overtreding konden 
opleveren van verboden teelt van bollen, 
zulks op grond van de verklaring van den 
getuige-deskundige Nieuwenhuis, dat hij het 
land van van der Spek, waarop de bollen 
stonden, heeft bekeken en den indruk heeft 
gekregen, dat er gekweekt werd ter wille van 
den bol; 

dat deze overweging aldus moet worden 
verstaan, dat het Hof aanneemt, dat de be
slagleggende ambtenaar over de bedoelde 
gegevens de beschikking had, zoodat het 
middel in zooverre feitelijken grondslag mist, 
terwij l voorts uit deze overweging volgt, dat 
het Hof niet uit het oog heeft verloren, dat 
voor de vraag of een redelijk vermoeden van 
schuld aan eenig strafbaar feit aanwezig is, 
niet voldoende is het subjectief inzicht van 
den opsporingsambtenaar, doch deze vraag 
naar objectieven maatstaf moet worden be
antwoord; 

dat <lit middel mitsdien faalt; 
0. dat hetzelfde geldt voor het tweede 

middel; 
dat het Hof de in dit middel te berde ge

brachte, ook onder 3 in de negende over
weging van het bestreden arrest vermelde, 
grief heeft weerlegd in de laatste zinsnede 
van zijn tiende overweging, en biertegen te
vergeefs wordt opgekomen, immers uit het 
te velde staan van de bedoelde narcissen
bollen, in verband met de verklaring van den 
genoemden getuige-deskundige, een redelijk 
vermoeden van verboden teelt kon worden 
afgeleid; 

0. dat bij het derde middel, evenals bij 
het eerste, wederom wordt uitgegaan van de 
onjuiste opvatting, dat 's Hofs beslissing niet 
zoude inhouden, dat de inbeslagnemende 
ambtenaar beschikte over de vereischte ge
gevens die een redelijk vermoeden van schuld 
konden opleveren, terwijl de aan het slot van 
dit middel geuite bewering, dat de gegevens, 
die bij de inbeslagneming we! ter kennis van 
deze ambtenaren waren, geenszins een inbe
slagneming rechtvaardigden, feitelijke grond
slag ontbeert, nu omtrent an dere gegevens 
niets is komen vast te staan; 

dat ook dit middel derhalve niet tot ver
nietiging van de bestreden uitspraak kan 
leiden; 

0 . omtrent het vierde middel: 
dat het onderdeel a zijn weerlegging vindt 

in hetgeen hierboven ten aanzien van het 
tweede middel werd overwogen: 

dat onderdeel b faalt, vermits omtrent een 
bewijsaanbod, a ls hier bedoeld, niet blijkt 
uit eenig stuk, waarvan door den Hoogen 
Raad kan worden kennis genomen; 

0. dat het incidenteel beroep van den 
Staat slechts is ingesteld voor het geval een 
of meer der door van der Spek aangevoerde 
middelen tot cassatie zouden leiden, zoodat, 
nu zulks niet het geval is, een onderzoek aan
gaande dit beroep reeds hierom achterwege 
kan blijven; 

Verwerpt het door van der Spek ingestelde 
beroep in cassatie. (Salaris f 350, Red.). 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Het eerste middel acht ik niet gegrond. 

Volgens bet eerste lid van art. 27 Sv. wordt, 
v66rdat de vervolgin g is aangevangen, a ls 
verdachte aan gemerkt degene, te wiens aan
zien uit feiten en omstandigheden een rede
lijk vermoeden van schuld aan eenig st raf
baar feit voortvloeit. In de Memorie van 
Toelichting op het gelijkluidende art. 28 
0.R.0. wordt dienaangaande opgemerkt : 
.,Het vermoeden van schuld moet, om ten 
deze als zoodanig te gelden, op eenigen 
reeelen grondslag, op feiten of omstandig
heden steunen en bovendien zijn redelijk, 
d.w.z. niet enkel in de oogen van den opspo
ringsambtenaar, doch redelijk op zich zelf" . 
De eerste voorwaarde kan uitteraard .aan
wezig worden geacht in de feiten en omstan
digheden, welke den opsporingsambten a ar 
tot de inbeslagn em ing hebben bewogen, ter
wij l dan de objectieve redelijkheid van <liens 
vermoeden, zoo noodig, door den rechter kan 
worden getoetst aan andere, uit diezelfde 
feiten en omstandigheden afleidbare, gege
vens, gelijk dit door het Hof ten deze is ge
schied aan de bedoelde verklaring van den 
genoemden getuige-deskundige, waarmede 
het Hof eene feitelijke, dus in cassatie onaan
tastbare beslissing heeft gegeven. 

Het tweede middel faalt m . i. wijl het Hof 
de hier door eischer bedoelde grief - gelijk 
eischer in het vierde middel zelf toegeeft -
op grond van de verklaring van voornoemden 
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getuige-deskundige heeft verworpen door te 
overwegen, dat ,,ook t en aanzien van de nar
cissen-bollen, die ten tijde der inbeslagne
ming te velde stonden, evenals de tulpen
bollen, een redelijk vermoeden aanwezig was 
van overtreding van bedoeld wettelijk voor
schrift", (art. 2 van het K. B. van 28 Juli 
1933 S . 409, het Bloembollensaneeringsplan 
1933 Teelt, geldende voor het tijdvak 9 Aug. 
1933-31 Juli 1934) . De getuige-deskundige 
verklaarde immers, dat hij den indruk had, 
dat de, op het land van eischer staande, door 
hem bekeken, narcissen gekweekt werden ter 
wille van den bol, en daaruit volgt, dat er 
ook ten tijde der inbeslagneming (Juni 1934) 
grond aanwezig was om te vermoeden, dat 
die te velde staande narcissen voor het tt!l.en 
van bollen bestemd waren. 

Omtrent het derde middel geldt hetzelfde, 
a ls hiervoren met betrekking tot het eerste 
middel opgemerkt, terwijl omtrent andere 
gegevens, die bij de inbeslagneming ter ken
nis van de daarbij opgetreden ambtenaren 
zouden zijn geweest, niets is vastgesteld en 
<lit middel dus, inzooverre daarbij wordt ge
steld, dat de gegevens, die bij de inbeslag
neming wel ter kennis van bedoelde ambte
naren waren, geenszins eene inbeslagneming 
rechtvaardigden, feitelijken grondslag mist. 

Het vie rde middel acht ik ongegrond, daar , 
wat betreft onderdeel a het Hof de onjuist
heid van de hier genoemde grief heeft afge
leid en kon afleiden uit de verklaring van 
den meergenoemden getuige-deskundige, ter
wiil van een bewijsaanbod, als in onderdeel 
b bedoeld, niet blijkt uit eenig stuk, waarvan 
de Hoage Raad kan kennis nemen. 

Voor het geval Uw Raad mijne meening, 
dat de door eischer voorgestelde middelen 
geen doe! treffen, niet mocht aanvaarden, 
zal moeten warden behandeld het, door ver
weerder subsidiair voorgestelde, ivcidenteele 
middel van cassatie, luidende: zie arrest 
(Red.). 

Zooals uit het bestreden arrest blijkt, heeft 
de Rechtbank de vordering van eischer, in
cidenteel verweerder, in de eerste plaats reeds 
niet-ontvankelijk geoordeeld op grond van 
art. 103 Sv., dienaangaande overwegende·: 

,,dat het Wetboek van Strafvordering aan 
den opsporingsambtenaar bevoegdheden ge
vend tot dwangmiddelen ten opzichte van 
persoon en goed, tevens de middelen aanwijst 
voor belanghebbenden om daartegen op te 
komen en uit deze rege!ing de wil des wet
gevers blijkt om voor deze materie een bij
zonderen rechtsgang te openen, t e weten bij 
den strafrechter, waardoor de burgerlijke 
rechter ten deze wordt uitgesloten; 

dat het verzet t egen een inbeslagneming 
geregeld is bij art. 103 van genoemd Wetboek 
en dit middel den belanghebbende, onder 
meer, wordt toegekend, indien de maatregel 
in strijd is met de wet; 

dat, waar eischer nu niet stelt, dat hij de
zen bijzonderen rechtsgang gevolgd h eeft, 
teneinde een beslissing van den strafrechter 
te verkrijgen, dat de onderwerpelijke inbe
slagneming in strijd zoude zijn met de wet, 
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en in de dingtalen bereids is komen vast te 
staan, dat eischer zulks oak niet gedaan 
heeft, de vordering, voorzoover zij steunt op 
de stelling dat de inbeslagneming in strijd 
met de wet zoude zijn geschied, reeds op dien 
grond den eisch~r niet zal kunnen volgen; 

dat t en aanz1en van een onwettige inbe
slagneming de materie bovendien uitputtend 
geregeld is bij genoemd art. 103 Sv. en de 
wet den belanghebbende uit dien hoofde geen 
recht_ op schadeloosstelling toekent, blijkende 
de w1! des wetgevers dienaangaande uit ge
noemde wetsbepa!ing i. v. m. art. 89 van ge
noemd Wetboek, handelende over de gevol
gen van een dwangmiddel toegepast t en op
zichte van den persoon van den verdachte 
voor het geval, dat de zaak eindigt zonder 
op legging van straf of maatregel; 

dat t<ich in laatstgenoemd geval den rech 
ter de bevoegdheid is verleend om den gewe
zen verdachte of zijne erfgenamen slechts 
een geldelijke ,,tegemoetkoming" t en laste 
van den Staat toe te kennen voor de scha de 
welke de verdachte tengevolge van de onder~ 
gane voorloopige hechtenis heeft geleden en 
volgens de Memorie van Toelichting betref
fende het artikel het hier gold een eerste in
voering van een instituut, waarbij voorzich
tigheid geraden was". 

Het komt mij voor, dat het Hof blijkens 
de in het middel aangehaalde overweging van 
het bestreden arrest zich terecht met deze 
overwegingen van den eersten rechter niet 
heeft vereenigd en dat het incidenteele mid
del van cassatie niet tot het door incidenteel 
eischer gewenschte doe! zal kunnen leiden. 

De stelling, dat de regeling van art. 103 
Sv. de bevoegdheid van den burgerlijken 
rechter om kennis te nemen van eene vorde
ring tot schadevergoeding tegen den Staat 
ter zake van onrechtmatige inbeslagneming 
zoude uitsluiten, schijnt mij in hare alge
meenheid niet juist. Bij arrest van 11 Dec. 
1936, 1937 No. 72 besliste Uw Raad, dat het 
W. v. Sv. bevoegdheden gevende tot dwang
middelen ten opzichte van persoon 'c'n goed, 
daarbij telkenmale - wat betreft inbeslag
neming in art. 103 - den Rechter heeft aan
gewezen, aan wien de belanghebbende ophef
fing van de genomen maatregelen kan ver
zoeken, alsmede, dat daarbij een rechtsgang 
is gegeven, die eenerzijds meebffngt, dat op 
het verzoek van belanghebbende op korten 
termijn wordt beslist, anderzijds door het 
voorschrijven van een behandeling in raad
kamer - derhalve niet in het openbaar -
en door andere bepalingen beoogt te waar
borgen, dat de belangen van het strafrechte
!ijk onderzoek niet warden geschaad, terwijl, 
volgens Uwen R aad, uit deze regeling van 
het W. v. Sv. blijkt de wil van den wetgever 
dat, indien het bevoegde overheidsorgaan 
voorwerpen in beslag neemt ter veiligstelling 
van de belangen, ten behoeve wl'larvan art. 
94 dien maatregel toestaat, geen antler v erzet 
zal openstaan dan bij den in genoemd wet
boek aangewezen Rechter op de bijzondere 
daar geregelde wijze, derhalve niet bij den 
burgerlijken rechter, oak niet in kart geding 

12 
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bij den President der Rechtbank. Met be
trekking tot het betoog van toen eischers, 
dat de regeling van voormelden rechtsgang 
Jeemten zou bevatten, overwoog de H ooge 
Raad, dat, al ware dit zoo, de omstandigheid, 
dat de regeling op bepaalde punten minder 
geslaa gd zou zijn, aan het beginsel van de 
uits\uiting van den burgerlijken rechter niet 
afdoet. 

In de noot van E . M. M . onder gemeld ar
rest wordt opgemerkt, dat de rechtsgan g van 
art. 103 Sv. uitsluitend de strekking heeft 
om uit te maken, of eene inbeslagneming 
moet worden gehandhaafd ( aldus ook: Rb. 
's-Gravenhage 10 Dec. 1929 W. 12120, N . J . 
1930, 459 en Hof 's-Gravenhage 26 Febr. 
1940 No. 486), terwijl, wanneer de inbeslag
neming door den opsporingsambtenaar of 
<liens chef zelf niet gehandhaafd is, de rech
ter nog moet kunnen onderzoeken of door de 
inbeslagneming rechtmatig of onrechtmatig 
eigendomsrecht is aangetast. In dit verband 
merkt de hooggeleerde annotator nog op, dat 
de waarborgen, die art. 103 Sv. geeft, we! 
voldoende zijn voor de beantwoording der 
vraag, of eene inbeslagneming in het belang 
van eene strafvervolging moet worden ge
handhaaf d , maar niet voor die der aanspra
kelijkheid op grond van eene beweerde on
rechtmatigheid der handeling. Zoodanige 
onrechtmatigheid kan ook worden vastge
steld door den rechter, aangewezen in art. 
103 Sv., doch dezen is geene bevoegdheid 
toegekend om te dier zake schadevergoeding 
toe te kennen. Het wil mij echter voorkomen, 
dat er geen redelijke grond bestaat om aan 
te nemen, dat de wetgever elke vordering tot 
schadevergoeding uit hoofde van een on
rechtmatig gebleken beslag, indien daarvoor 
termen aanwezig zijn, zoude hebben willen 
uitsluiten. Blijkbaar oordeelde de wetgever, 
dat het W . v . Sv., hetwelk immers uitteraard 
uitging van eene inbeslagneming ten laste 
van eenen ,,verdachte", dus van iemand, te 
wiens aanzien, volgens art. 27 Sv., uit feiten 
en omstandigheden een redelijk vermoeden 
van schuld aan eenig strafbaar feit voort
vloeit, niet de plaats was voor eene regeling 
van de burgerrechtelijke gevolgen van eene 
van den aanvang af onrechtmatig gebleken 
inbeslagneming. Vrees, dat erkenning van 
zoodanige gevolgen ongewenschte inmenging 
van den burgerlijken rechter in den loop van 
het strafgeding zoude medebrengen, schijnt 
mij niet gegrond. Vooreerst zal degene, di e 
in zijne vordering tot schadevergoeding wil 
slagen, zich toch we!, ter beperking van 
schade, zoo mogelijk, hebben te bedienen van 
den in art. 103 Sv. aangewezen rechtsgang, 
terwijl vervolgens op hem, gelijk ook in het 
onderhavige geding duidelijk uitkomt, in 
verreweg de meeste gevallen de moeilijke be
wijslast zal komen te drukken, dat de inbe
slagneming heeft plaats gehad buiten eenig 
redelijk vermoeden van schuld, hetgeen erop 
neerkomt, ofwel dat de met de strafvervol
ging belaste Overheid bij de inbeslagneming 
zich heeft bewogen buiten de grenzen van 
redelijk beleid en zich dus zoude hebben 

schuldig gemaakt aan kennelijk door de om
standigheden niet te verontschuldigen mis
bruik van bevoegdheid, hetwelk als grond
slag voor eene vordering uit onrechtmatige 
daad door Uwen Raad wordt erkend (vg. 
H . R . 13 Nov. 1936, 1937 No. 182, H. R. 29 
Maart 1940, No. 1128, en de conclusie van 
den Procureur-Generaal Besier voor boven
genoemd arrest van II Dec. 1936, 1937 No. 
72), ofwel, dat die Overheid op onrechtma
tige wijze den eigendom heeft aangetast (vg. 
H . R. 20 Dec. 1940, 1941 No. 365, 20 Dec. 
1940, 1941 No. 366). 

Evenals de Rechtbank, heeft de geeerde 
raadsman van incidenteel eischer zich ter 
verdediging van zijn standpunt nog beroepen 
op de, in art. 89 Sv. geregelde, geldelijke te
gemoetkoming voor de schade, welke een 
gewezen verdachte in de daarbij bedoelde 
gevallen werkelijk heeft geleden tengevolge 
van ondergane voorloopige hechtenis, en 
daaraan verbonden het betoog, dat de wet
gever bij dezen, veel dieper ingrijpenden, 
maatregel slechts van eene eventueele tege
moetkoming en niet van eene actie tot vol
ledige schadevergoeding zoude hebben wil
len weten. Ik meen echter, dat bij dit betoog 
wordt voorbijgezien, dat de bedoelde regeling 
wederom uitsluitend betrekking heeft op 
eene voorloopige hechtenis, ondergaan inge
volge een redelijk, zij het ook achteraf niet 
bevestigd, vermoeden van schuld en daarop 
gegronde vervolging, zoodat ook deze rege
ling, naar mijne meening, niet uitsluit eene 
eventueele vordering tot volledige schade
vergoeding bij den burgerlijken rechter, in
dien kan worden aangetoond, dat voorloopige 
hechtenis inderdaad onrechtmatig, immers 
zonder zoodanig redelijk vermoeden, werd 
opgelegd. Uit de Memorie van Toelichting 
op het W. v. Sv. (§ 5 bi. 73) blijkt dan ook, 
dat bij bedoelde regeling uitsluitend gedacht 
is aan eene tegemoetkoming ter zake van 
eene op zich zelf rechtmatige toepassing van 
voorloopige hechtenis. Eene dergelijke rege
ling ten aanzien van eene op zich zelf recht
matige inbeslagneming kon, i. v. m . den in 
art. 103 Sv. aangewezen rechtsgang tot op
heffing van het beslag, onnoodig worden ge
oordeeld, doch het ontbreken daarvan b e
hoeft nochtans, naar mijne meening, geens
zins te leiden tot de gevolgtrekking, dat de 
wetgever schadevergoeding bij gebleken on
rechtmatigheid van het beslag t en eenenmale 
zoude hebbe n willen uitsluite n. 

Aangezien ik echter op grond van het hier
boven ten aanzien van de middelen van prin
cipaal eischer betoogde, van oordeel ben, dat 
het slechts subsidiair voorgestelde inciden
teele middel niet aan de orde kan komen, 
concludeer ik tot verwerping van het beroep 
met veroordeeling van principaal eischer tot 
cassatie in de daarop gevallen kosten. 

(N. J.) 
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z8 Mei z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. artt. 1, lid 2; 14h; Verord. v . 
6 Jan. 1941 betr. de abolitie en de gratie, 
art. 3.) 

Weliswaar is in art. 3 der verordening 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette gebied betreffende de uitoefening 
van het recht van abolitie en van gratie 
van 6 Jan. 1941 onder meer bepaald, dat 
art. 14h en 14k Sr. buiten toepassing 
zullen blijven, doch met het oog op de 
strekking dier verordening is duidelij k, 
dat zulks niet geldt t. a. v. veroordeelin
gen als in art. 14a'. lid 1 en lid 2 Sr. be
doeld, welke v66r de inwerkingtreding 
der verordening zijn uitgesproken. 

Het beroep door den Politierechter 
gedaan op art. 1 lid 2 Sr. gaat niet op, 
aangezien genoemd artikel alleen be
trekking heeft op de beantwoording van 
de vraag of het bewezen verklaarde feit 
strafbaar is en zoo ja, op grond van welke 
strafbepaling straf moet worden opgelegd 
en geenszins op de last tot tenuitvoer
legging van een reeds door den Rechter 
gewczen vonnis, houdende eene voor
waardelijke veroordeeling. 

Op het beroep van den Procureur-Generaal 
bij den Hoogen Raad, req. van cassatie in het 
belang der wet tegen een in kracht van ge
wijsde gegane beschikking van den Politie
rechter bij de Arr.-Rechtbank te Rotterdam 
van 19 Dec. 1941, waarbij de 0. v. J. niet
ontvankelijk is verklaard in zijne vordering, 
strekkende tot tenuitvoerlegging van het 
vonnis van den Politierechter te Rotterdam 
d.d. 25 Nov. 1938, waarbij J. C. van der L., 
fraiser, wonende te Ridderkerk, terzake van 
diefstal, meermalen gepleegd, voorwaarde
lijk is veroordeeld tot eene gevangenisstraf 
van drie maanden met een proeftijd van drie 
jaren. 

Conclusie van den Proc.-Generaal. 

Bij beschikking van den Politierechter bij 
de Arr.-Rechtbank te Rotterdam van 19 Dec. 
1941 is de 0. v. J. niet-ontvankelijk ver
klaard in zijne vordering, strekkende tot ten 
uitvoerlegging van bet vonnis van den Poli
tierechter te Rotterdam d.d. 25 Nov. 1938, 
waarbij J. C. van der L. , fraiser, wonende te 
Ridderkerk, voorwaardelijk is veroordeeld 
tot eene gevangenisstraf van drie maanden 
met een proeftijd van drie jaren. 

Deze beslissing staat in verband met de 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
bet bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de uitoe fening van het recht van abolitie 
en van gratie van 6 Jan. 1941. in werking ge
treden op den dag barer afkondiging, zijnde 
7 Jan. 1941, op welken da& is uitgegeven bet 
Verordeningenblad voor het bezette Neder
landsche gebied Stuk I, waarin genoemde 
verordening onder No. 2 is afgedrukt. 

De beslissing van den Politierechter berust 
op de navolgende overwegingen: 

,,dat bij art. 3 van de verordening van den 

Rijkscommissaris voor bet bezette Neder
landsche gebied betreffende de uitoefening 
van bet recht van abolitic en gratie is be
paald, dat alle met deze verordening in te
genspraak zijnde voorschriften, maar (lees: 
meer) in bet bijzonder de artt. 14 a tot en 
met I7 van bet Nederlandsche Wetboek van 
Strafrecht en de artt. 559 en 560 van het Ne
derlandsche Wetboek van Sttafvordering 
buiten toepassing blijven; 

dat, wijl werd vastgesteld, dat bet insti 
tuut var:i de voorwaardelijke veroordeeling, 
zooals d1t werd neergelegd in de artt. 14a en 
volgende Sr., in tegenspraak is te achten met 
de rechten van abolitie en gratie geen on
derscheid ten deze kan worden ge~aakt tus
schen bet opleggen eener voorwaardelijke 
straf en bet ten uitvoerleggen van zoodanige 
straf, nu alle op _vermeld instituut betrekking 
hebbende bepalmgen zonder onderscheid bij 
de verordening buiten toepassing werden ge
steld; 
. dat bet artikel niet anders kan worden ge
mterpreteerd dan dat de geheele regeling der 
voorwaardelijke veroordeeling, dus ook de 
tenuitvoerlegging van reeds uitgesproken 
voorwaardelijke veroordeelingen, wordt be
schouwd als te zijn gesteld buiten toepassing, 
temeer omdat art. 5 der verordening zonder 
eenige restrictie te maken bepaalt, dat de 
verordening in werking treedt op den dag 
barer afkondiging; 

dat voorts genoemde verordening is ge
grond op een Decreet van den Fuhrer betref
fende de uitoefening van bet recht van abo
litie en gratie in bet bezette Nederlandsche 
gebied en dat bet niet tot de competentie 
van den Nederlandschen rechter behoort de 
v_erordening aan dit Decreet te toetsen, ten
emde aldus hare rechtskracht vast te stellen 
of te beperken; 

dat eindelijk de vraag of de artt. 14 h en 
14 k Sr. niet buiten toepassing gelaten mogen 
worden ten aanzien van veroordeelingen als 
in art. 14a lid 1 en lid 2 van dat Wetboek be
docld, welke v66r de inwerkingtreding der 
verordening zijn uitgesproken, ontkennend 
is te beantwoorden, nu de verordening uit
drukkelijk bepaalt, dat meer in bet bijzonder 
de artt. 14a-17 Sr. buiteo toepassing blijven 
- derhalve ook de artt. 14h en 14k - en een 
tegengestelde opvatting in strijd is te achten 
met de strekking van bet bepaalde bij art. 1 

lid 2 Sr.". 
Aangezien eenerzijds volgens art. 14k Sr. 

eene beslissing, als de onderhavige, niet aan 
eenig rechtsmiddel is onderworpen, terwijl 
anderzijds schade voor de rechtsgelijkheid 
valt te duchten, indien bij bet eene rechts
college wel (vg. Rb. Assen 21 Jan. 1941 No. 
us), bij bet andere in het algemeen niet tot 
tenuitvoerlegging van, v66r 7 Jan. 1941 op
gelegde, voorwaardelijke straffen wordt over
gegaan, meen ik goed te doen met voormelde 
beslissing door het - m. i. hier wel toelaat
bare (vg. Blok-Besier II bi. 483/84) - mid
del van cassatie in het belang der wet aan het 
oordeel van Uwen Hoogen Raad te onder
werpen. 
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Ik zie, dusdoende, niet voorbij, dat Uw 
Raad reeds bij zijn arrest van 16 Juni 1941 
No. 676, gewezen naar aanleiding van voor
melde beschikking van de Rechtbank te As
sen, heeft uitgemaakt, dat het met het oog 
op de strekking der voornoemde Verordening 
van den Rijkscommissaris duidelijk is, dat de 
bepaling van haar art. 3, volgens dewelke 
onder meer de artt. 14h en 14k Sr. buiten 
toepassing zullen blijven, niet geldt t en aan
zien van veroordeelingen, als in art. 14a lid 
1 en lid 2 van dat Wetboek bedoeld, welke 
v66r de inwerkingtreding der Verordening 
zijn uitgesproken. De beslissing, welke ik 
hier zoude willen bestrijden, reageert echter 
tegen die uitspraak van Uwen Raad door te 
overwegen, dat de daarin tot uitdrukking ge
komen opvatting in strijd is te achten met 
de strekking van het bepaalde bij art. 1 lid 
2 Sr. 

Het wil mij daarom in bescheidenheid 
voorkomen, dat deze omstandigheid, in ver
band met bovenbedoeld belang der rechts
gelijkheid, voldoende rechtvaardiging ople
vert voor mijn besluit om de onderwerpelijke 
rechtsvraag andennaal aan Uwen Hoogen 
Raad voor te leggen. Het beroep op art. 1 lid 
2 Sr., bepalende, dat bij verandering in de 
wetgeving in het tijdstip waarop het feit be
gaan is, de voor den verdachte gunstigste be
palingen worden toegepast, schijnt mij toch 
in dezen niet gegrond, daar de last tot ten
uitvoerlegging van het vonnis, houdende 
voorwaardelijke veroordeeling, niet anders 
is dan eene daad van uitvoering van dat 
vonnis en art. 1 Sr. slechts betrekking kan 
hebben op de beoordeeling van het begane 
feit en alleen invloed heeft op de voorschrif
ten betreffende de strafbaarheid (vg. H . R . 
14 Mei 1923 W . no85, N. J. 1923, 978, Pom
pe Hdb. v/h Ned. Strafrecht 2e dr. No. 25, 
bi. 45146). Ik blijf dan ook van meening, dat 
art. 3 van meergemelde Verordening van den 
Rijkscommissaris, gelijk ook wordt betoogd 
in de circulaire van den waamemend Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Justitie van 26 Maart 1941 Afd. 2B 1/7 No. 
noo - .,zich niet verzet tegen afwikkeling 
op den ouden voet van loopende voorwaar
delijke veroordeelingen en voorwaardelijke 
invrijheidstellingen". 

Door de bestreden beschikking van den 
Rotterdamschen Politierechter, zijn dus, naar 
het mij voorkomt, geschonden of verkeerd 
toegepast de artt. :r , :14a., x4b, x4e., x4f., x4h., 
14i, 14j, z4k Sr. en art. 3 van de Verordening 
van den R ijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de uit
oefening van het recht van abolitie en van 
gratie, zoodat ik de eer heb te vorderen, dat 
die beschikking in het belang der wet worde 
vernietigd met beslissing van het rechtspunt, 
zooals de Politierechter had behooren te doen, 
zonder dat het te wijzen arrest eenig nadeel 
zal kunnen toebrengen aan de rechten, door 
partijen verkregen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

.de Visser; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij zijne vordering : 
(zie condusie); 

0 . dat de beslissing van den Politierechter 
berust op de navolgende overwegingen: (zie 
conclusie); 

0. dat we! is waar in art. 3 der verordening 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
gebied betreffende de uitoefening van het 
recht van abolitie en van gratie van 6 Jan. 
1941 onder meer is bepaald, dat art. 14h en 
14k Sr. buiten toepassing zullen blijven, doch 
met het oog op de strekking dier Verorde
ning duidelijk is, dat zulks niet geldt ten aan
zien van veroordeelingen als in art. 14a lid 1 
en lid 2 van dat Wetboek bedoeld, welke 
v66r de inwerkingtreding der Verordening 
zijn uitgesproken en derhalve de beslissing 
van den Politierechter onjuist is; 

dat voorts het beroep door den Politie
rechter gedaan op art. 1 lid 2 Sr. niet opgaat, 
aangezien genoemd artikel alleen betrekking 
heeft op de beantwoording van de vraag of 
het bewezen verklaarde feit s~rafbaar is en 
zoo ja, op grond van wel:Ce strafbepaling straf 
moet worden opgelegd en geenszins op de 
last tot tenuitvoerlegging van een reeds door 
den Rechter gewezen vonnis, houdende eene 
voorwaardelijke veroordeeling; 

Vemietigt in het belang der wet de be
streden beschikking; 

Verstaat, dat de 0 . v. J. ten onrechte in 
zi.in voonnelde vordering niet-ontvankelijk 
is verklaard; 

Bepaalt, dat deze beslissing geen nadeel 
zal kunnen toebrengen aan de rechten door 
partijen verkregen. 

(N. J.) 

z8 Mei 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 1 lid 2; Distributiewet 
1939 art. 18 lid 2; Econ. Sanctiebesluit 
1941 artt. 1 en 14.) 

De qualificatie van de volgens de be
wezenverklaring in den aanvang van de 
maand April 1941 gepleegde feiten en 
de strafoplegging berusten op art. 18 lid 
2 Distributiewet 1939. Dit artikel is in
gevolge art. 14 Econ. Sanctiebesluit 1941 
buiten werking getreden op 6 Sept. 1941, 
toen genoemd Besluit in werking trad, 
terwijl art. 1 van dat Besluit, bij welks 
eerste lid op feiten als de bewezenver
klaarde straf wordt gesteld, voor req. 
gunstiger is dan de bepaling, die door 
het Hof is toegepast. Derhalve had het 
Hof bij zijn op 7 Febr. 1942 gewezen 
arrest ingevolge art. 1 lid 2 j O • art. 91 Sr. 
voormelde strafbepaling van het Econ. 

· Sanctiebesluit 1941 moeten toepassen. 
De H . R. vemietigt het bestreden arrest 
voorzooveel betreft de qualificatie van 
het bewezenverklaarde en de daarop be
rustende strafbaarverklaring en strafop
legging. 

Op het beroep van G. H. , mu~ikant, te 
P urmerend, req. van cassatie tegen een ar
rest van het Gerechtshof te Amsterdam van 
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7 Febr. 1942, ·Naa rbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een op 20 Aug. 1941 door 
den Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Haarlem gewezen mondeling vonnis, req. ter 
zake van : ,,Het aan zijn schuld te wijten zijn 
dat een krachtens de Distributiewet vastge
steld voorschrift niet wordt nagekomen, 
meermalen gepleegd", met aanhaling van de 
artt. 18, lid 2 van genoemde wet junctis de 
artt. 4 en 5 dier wet, 1, 2 en 8 der Vleesch
distri butiebeschikking 1940 11, 10, 57 en 91 
Sr., is veroordeeld tot twee maanden gevan 
genisstraf. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

In hooger beroep vernietigde het Ge
rechtshof te Amsterdam bij arrest van 7 
Febr. 1942 het vonnis van den Econ. Rech
ter bij de Arr.-Rechtbank aldaar, doch ver
oordeelde op zijn beurt req., thans wegens 
,,het aan zijn schuld te wijten zijn, dat een 
krachtens de Distributiewet vastgesteld 
voorschrift niet wc>rdt nagekomen, meerma
len gepleegd", ;roorzien en strafbaar gesteld 
bij het tweede lid van art. 18 der Distributie
wet, j 0 de artt. 4 en 5 dezer wet, de artt. 1, 

2 en 8 der Vleeschdistributiebeschikking 
1940 II en art. 91 Sr. en de artt. 10 en 57 
Sr., tot een gevangenisstraf van twee maan
den. 

Het Hof verklaarde aldus bewezen, dat 
req. in den aanvang van de maand April 
1941 te Purmerend opzettelijk aan verschil
lende personen ieder telkens een hoeveelheid 
vleesch in den zin der Vleeschdistributiebe
schikking 1940 II, heeft verkocht en afge
leverd, telkens anders dan tegen gelijktijdige 
inlevering van een of meer bonnen als be
doeld in art. 3 van voormelde beschikking 
dan wel tegen gelijktijdige of voorafgaande 
inlevering van een of meer der in dat artikel 
bedoelde toewijzingen, bestelbonnen of ver
gunningen, voorzoover die bonnen, toewij
zingen, bestelbonnen of vergunningen tel
kens op den dag van aflevering recht gaven 
op de telkens af te leveren hoeveelheid. 

Bij het beroep tot cassatie hiertegen inge
steld, heeft req. geen middelen vo9rgedragen, 
doch wil ik ambtshalve opmerken, dat ten 
tijde der berechting door het Hof door de 
inwerkingtreding van het Economisch Sanc
tiebesluit 1941, art. 18 der Distributiewet 
1939 vervallen was. M. i. had het Hof met 
dit besluit, dat i~ afgekondigd in Verorde
ningenblad stuk 37, d .d. 6 Sept. 1941, no. 
174 en op <lien dag blijkens art. 14 lid 1 in 
werking trad, rekening moeten houden. Niet 
duidelijk is mij ook, waarom het Hof req.'s 
opzet heeft aangenomen, - ten minste aldus 
meen ik het bewezenverklaarde in verband 
met de bewijsmiddelen te moeten lezen - , 
terwijl het aan dit bewezen verklaarde de 
benaming van een schulddelict geeft. 

Hoewel m. i. de Hooge Raad ten princi
pale recht zou kunnen doen, acht ik, nu dit 
niet noodzakelijk is, het op de hierboven ge
geven gronden gewenscht, dat de zaak aan 
een nader onder.zoek worde onderworpen. 

Ik concludeer tot vernietiging van het ar 
rest en verwijzing der zaak naar een aan
grenzend Gerechtshof ten einde op het be
staande hooger beroep, met inachtneming 
van 's Hoogen Raads beslissing verder te 
worden berecht en afgedaan. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het , ·erslag van den Raadsheer 

Servatius; 
0. dat bij het bestreden arrest ten laste 

van req. is bewezen verklaard, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, dat hij 
in den aanvang van de maand April 1941 te 
Purmerend opzettelijk aan verschillende per
sonen, - volgens de tot bewijs gebezigde 
verklaringen van requirant en van de getui
gen drie personen - , ieder telkens een hoe
veelheid v leesch in den zin der Vleeschdistri
butiebeschikking 1940 II heeft verkocht en 
afgeleverd, telkens anders dan tegen gelijk
tijdige inlevering van een of meer bonnen 
als bedoeld in art. 3 van voormelde beschik
king dan wel tegen gelijktijdige of vooraf
gaande inlevering van een of meer der in dat 
artikel bedoelde toewijzingen, bestelbonnen 
of vergunningen, voorzoover die bonnen, toe
wijzingen, bestelbonnen of vergunningen tel
kens op den dag van aflevering recht gaven 
op de telkens af te leveren hoeveelheid; 

0. dat door of namens req. geen middelen 
van cassatie zijn voorgesteld; 

0. ambtshalve: 
dat de qualificatie van de volgens de be

wezenverklaring in den aanvang van de 
maand April r941 gepleegde feiten en de 
strafoplegging berusten op art. 18, lid 2 van 
de Distributiewet 1939; 

dat dit artikel ingevolge art. 14 van het 
Economisch Sanctiebesluit 194r ouiten wer
king is getreden op 6 Sept. 19.p, toen ge
noemd Besluit in werking trad, terwijl art. 1 

van dat Besluit, bij welks eerste lid op feiten 
als de bewezenverklaarde straf wordt ge
steld, voor req. gunstiger is dan de bepaling, 
die als voormeld door het Hof is toegepast; 

dat derhalve bij zijn op 7 Febr. 1942 ge
wezen arrest het Hof ingevolge art. 1, lid a 
juncto art. 91 Sr. voormclde strafbepaling 
van het Economisch Sanctiebesluit 1941 had 
moeten toepassen, en het arrest in zooverre 
niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden arrest voorzoo 
veel betreft de qualificatie van het bewezen 
verklaarde en de daarop berustende straf
baarverklaring t:n strafoplegging; 

En in zooverre ~echtdoende volgens art. 
105 der. Wet R. 0.: 

Qualificeert het bewezen verklaarde als: 
,,In strijd hande len met een voorschrift, ge
steld bij of krachtens de Distributiewet 1939, 
met uitzondering van de voorschriften ge
steld krachtens art. 15, lid 2 , driemaal ge
pleegd", ingevolge art. 1, lid 1 en lid 4 van 
het Economisch Sanctiebesluit 1941 junctis 
de artt. 2 en 8 der Vleeschdistributiebeschik
king 1940 II strafbaar als overtreding; 

Verklaart req. deswege strafbaar, nu van 
het tegendeel niet is gebleken; 
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En overwegende dat na te melden straf
fen in overeenstemming zijn met aard en 
ernst der gepleegde feiten ; 

Gezien mede art. 62 Sr. 
Veroordeelt req. tot drie hechtenisstraffen 

elk van twee weken; 
Verwerpt overigens het beroep. 

(N. J.) 

18 Mei 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Eerste Uitv.besluit Secr.- Gen. 
v. Soc. Zaken ingevolge Verordening be
perken van werk ~ 2.) 

De opvatting, dat onder den termijn 
van 110 dagen, bedoeld in de beschikking 
van den Dir.-Gen. van den Arbeid de 
dato 21 Mei 1941 No. 19964 moet worden 
verstaan ,.het tijdsverloop van 110 da
gen, dat de dienstbetrekking heeft ge
duurd" is niet overeen te brengen met 
de woorden waarin voormelde alge
meene vergunning is vervat, nu deze in
houdt dat onder werknemers in tijdelij 
ken dienst worden verstaan werknemers, 
die op niet meer dan no dagen in de 
aangewezen zes maanden bij den leider 
van het bedrijf zijn werkzaam geweest, 
zulks in te~enstelling met de beschik
king van 17 Dec. 1941 volgens welke 
onder werknemers in tijdelijken dienst 
worden verstaan ,.zij, wier dienstbetrek
king korter heeft geduurd dan driemaan
den, en zij, wier achtereenvolgende 
dienstbetrekkingen bij denzelfden werk
gever in de zes aan het ontslag onmid
dellijk voorafgaande maanden te zamen 
korter hebben geduurd dan 90 dagen. 
(Anders Adv.-Gen. Wijnveldt). 

Adv.-Gen. Wijnveldt: De mogelijk
heid van tweeerlei uitlegging van ver
bodsbepalingen heft de schuld van den 
overtreder niet op. 

Op het beroep van G. J. van M., directeur 
eener naamlooze vennootschap, wonende te 
,Hilversum, req. van cassatie tegen een mon
deling vonnis van den Econ. R echter bij de 
Arr.-Rechtbank te Amsterdam van 16 Jan. 
1942, waarbij req. ter zake van: ,.Het verbod, 
in par. 1 van het Eerste Uitvoeringsbesluit 
van den Secr.-Gen. van het Dep. van Sociale 
Zaken betreffende het beperken van werk 
van i::r Juni :r940 genoemd, overtrede n'\ met 
aanhaling van par. 1 en 3 van voormeld be
sluit en van de artt. 23 en 91 Sr. is veroor
deeld tot eene geldboete van tien gulden en 
twee dagen vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Req. heeft op 16 Jan. 1942 terecht gestaan 
voor den Econ. Rechter te Amsterdam, ver
dacht van het plegen van een overtreding en 
we! terzake dat hij te Weesp, op of omstreeks 
23 Aug. 1941 als directeur der N. V. C. J . van 
Houten en Zoon en als directeur van de N. V. 
Vereenigde Nederlandsche Zwitsersche Cho-

coladefabrieken, in elk geval als leider van 
beide industrie- of handelsbedrijven, de in 
die bedrijven, in elk geval in een dier bedrij 
ven werkzame arbeidster H. M . Dons heeft 
ontslagen zonder dringende reden als bedoeld 
in art. 1639p, B. W., terwijl eenige uitzonde
ring als bedoeld in par. 2 van het 1e Uitvoe
ringsbesluit betreffende het beperken van 
werk d.d. II Juni 1940 no. 9 niet kon worden 
aangetoond. 

De Rechter verklaarde dien dag bij mon
deling vonnis bewezen hetgeen aan req. is te 
laste gelegd, met dien verstande, dat hij di
recteur was van de beide daarin genoemde 
N. V.'s en dat H. M . Dons werkzaam was in 
de N. V. Vereenigde Nederlandsche Choco
ladefabrieken, gaf hieraan de benaming: 
,.Het verbod, in par. 1 van het Eerste Uit
voeringsbesluit van den Secr.-Gen. van het 
Dep. van Sociale Zaken betreffende het be
perken van werk van II Juni 1940 genoemd, 
overtreden", en veroordeelde req. met aan
haling van par. 1 en 3 van voormeld Besluit 
en de artt. 23, 91 Sr., tot een geldboete van 
f 10, bij gebreke van betaling en van verhaal 
te vervangen door twee dagen hechtenis. 

Het bewijs in deze zaak nam de Rechter 
aan op grond der verklaringen ter terechtzit
ting van getuige H. M. Dons, 2 1 jaar, inpak
ster, wonende te Amsterdam: 

Van 21 April 1941 tot en met 23 Aug. 1941 
ben ik onafgebroken als inpakster in dienst 
geweest van de N . V. Vereenigde Nederland
sche-Zwitsersche Chocoladefabrieken te 
Weesp. Op laatstgenoemden datum werd ik 
ontslagen uit deze dienstbetrekking, hetwelk 
mij een week tevoren schriftelijk was aange
kondigd. M ijn loon werd mij ook per week 
uitbetaald. 

Getuige W . Reinders, 35 jaar, bedrijfslei
der van voormelde N. V., wonende te Weesp: 

Van 21 April 1941 tot en met 23 Aug. 1941 
is ·de vorige getuige in tijdelijken dienst ge
weest van de N. V. Vereenigde Nederland
sche-Zwitsersche Chocoladefabrieken te 
Weesp, waarvan verdachte directeur is. Op 
laatstgenoemden datum is zij ontslagen, ech
ter niet op eigen verzoek en evenmin wegens 
een dringende reden tot ontslag. Een ver
gunning van de arbeidsinspectie om haar te 
ontslaan is niet verkregen, 

en van req., luidend: ,.Ook in Aug. 1941 
was ik directeur van de beide in de dagvaar
ding genoemde naamlooze vennootschappen. 
De regeling van de aanneming en ontslag van 
de aldaar werkzame arbeidsters als getuige 
Dons heb ik opgedragen aan getuige Rein
ders. Ik gevoel mij echter wel verantwoorde
lijk voor de t. a. v. deze ontslagen gepleegde 
overtredingen. Op zijn zoojuist afgelegde ver
klaring heb ik geen enkele aanmerking en 
ik ga daarmede geheel accoord. Ook met de 
door getuige Dons afgelegde verklaring ga ik 
accoord". 

In het cassatieberoep voert req. als middel 
aan: 

,.S., althans v. t. van het Eerste Uitvoe
ringsbesluit van den Secr.-Gen. van het Dep. 
van Sociale Zaken ingevolge de Verordening 
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no. 8/1940 van den Rijkscommissaris betref
fende het beperken van werk van rr Juni 
1940 no. 9, meer in het bijzonder van par. 1, 
alinea 3, par. 2, alinea 1 en par. 3, alinea 1 
en 3 van dat Eerste Uitvoeringsbesluit, be
nevens van de artt. 23-91 Sr., doordat de 
Econ. Rechter te Amsterdam bij vonnis van 
16 Jan. 1942 den req. terzake als voormeld 
heeft veroordeeld tot een geldboete van tien 
gulden, subs. twee dagen hechtenis, zu!ks ten 
onrechte, aangezien: 

A. het te laste gelegde en bewezen ver
klaarde feit noch krachtens de paragrafen 1 
en 3 van voormeld Eerste Uitvoeringsbesluit, 
noch krachtens eenige andere wetsbepaling 
strafbaar kan worden geoordeeld en req. der
halve uit hoofde van niet-strafbaarheid van 
het bewezen geachte feit van alle rechtsver
volging te dier zake had moeten zijn ontsla
gen; 

B. in casu afwezigheid van al!e schuld is 
gebleken en derhalve, nu de bij voomoemd 
Eerste Uitvoeringsbesluit strafbaar gestelde 
feiten ingevolge par. 3, alinea 3 als overtre
dingen worden beschouwd, bij deze gebleken 
afwezigheid van schuld een ontslag van 
rechtsvervolging had moeten zijn uitgespro
ken op grond van niet-strafbaarheid van req. 
(H. R. 14 Fehr. 1916 W. 9958, N. J. 1916, 
681; H. R . 25 Fehr. 1929, W. rr971, N. J . 
1929, 1500)". 

Wat het eerste onderdeel van dit middel 
betreft, merk ik op, dat req. daarmede een 
beroep doet op de uitzonderingen welke de 
Directeur-Generaal van den Arbeid kan vast
stellen ingevolge par. 2 lid 1 van meerge
noemd Eerste Uitvoeringsbesluit. Deze auto
riteit toch heeft van de hem verleende be
voegdheid gebruik gemaakt door in zijn be
schikking van 21 Mei 1941, no. 19964 (Ned. 
Staatscourant 23/24 Mei 1941 no. 99) te be
palen als volgt : 

De Directeur-Generaal van den Arbeid; 
Gelet op par. 2, alinea 1, van het Eerste 

Uitvoeringsbesluit van den Secr.-Gen. van 
Sociale Zaken ingevolge de Verordening no. 
8/1940 van den Rijkscommissaris betreffende 
het beperken van werk, van II Juni 1940; 

I. Verleent met ingang van I Juni 1941 
aan !eiders van industrie- en handelsbedrij
ven, alsmede van landbouwbedrijven, met 
uitzondering van akkerbouw- en veehouderij
bedrijven, vergunning tot het ontslaan van 
werknemers, die bij hen in tijdelijken dienst 
zijn, onder wie worden verstaan werknemers, 
die op niet meer dan no dagen in de zes 
onmiddellijk aan den datum van het ontslag 
voorafgaande maanden bij hen werkzaam 
zijn geweest. 

II. e nz . 
Nu is de stelling van dit middel - een ver

weer, dat ook in eersten aanleg is gevoerd -
als zoude uit de bewijsmiddelen volgen, dat 
de werkneemster in de 125 dagen, welke haar 
dienstbetrekking heeft geduurd, slechts op 
106 dagen bij req. is werkzaam geweest, aan
gezien in dit tijdsbestek vielen 17 Zondagen, 
de Hemelvaartsdag en de 2e Pinksterdag, op 
welke 19 dagen uiteraard door haar niet is 

gewerkt, zij niet werkzaam is geweest. 
Ter terechtzitting in eersten aanleg heeft 

de bedrijfsleider der N . V. verklaard: ,,lk 
heb deze kwestie zelve behandeld. Een ver
gunning achtte ik niet noodig omdat getuige 
Dons voor tijdelijk was in dienst genomen en 
nog geen no werkdagen in dienst was ge
weest. M. i. vie! zij dus onder de algemeene 
uitzonderingsbepaling van 21 Mei 1941, S. 
99, van den Directeur-Generaal van den Ar
beid, aangezien de daarin genoemde termijn 
van no dagen m. i. niet slaat op den duur 
der dienstbetrekking, <loch op het aantal da
gen, dat werkelijk is gewerkt. Bovendien had
den wij een regeling met de Arbeidsinspectie 
getroffen voor automatische vergunningen 
voor ontslag van deze arbeidsters, indien wij 
dit aanvroegen", en zooals ik reeds vermeldde 
stemde req. met deze opvatting geheel in. 
De Econ. Rechter verwierp echter dit ver
weer, overwegend, naar hij in de zesde aan
teekening van het mondeling vonnis mede
deelt, dat onder den termijn van no dagen, 
bedoeld in de beschikking van den Directeur
Generaal van den Arbeid d.d. 21 Mei 1941 
no. 19964 z. i. moet worden verstaan ,,het 
tijdsverloop van 110 dagen, dat de dienstbe
trekking heeft geduurd", opvatting, waar
voor de Rechter steun vindt in de wijze, 
waarop de beschikking van den Directeur
Generaal van den Arbeid van 17 Dec. 1941 
no. 49950 (Stet. 18 Dec. 1941 no. 247) even
eens behandelend het ontslag aan werkne
mers is geredigeerd. 

Req. is het daarmede niet eens en voert 
in zijn schriftuur aan, dat ,,werkzaam zijn" 
iets anders is dan ,,in dienst zijn" en naar 
req.'s oordeel ,,werkzaam zijn geweest" niets 
anders beteekent dan ,,gewerkt hebben", 
deze beide begrippen dus volkomen identiek 
zijn; 

dat hij voorts voor zijn opvatting steun 
vindt niet alleen in de wijze, waarop in de 
beschikking zelve een tegenstelling is ge
maakt tusschen ,,werknemers, die in tijde
lijken dienst zijn" eenerzijds en ,,werknemers, 
die werkzaam zijn geweest" anderzijds, maar 
bovendien in het aantal van 110 dagen, welk 
willekeurig gekozen getal naar zijn meening 
eveneens ten gunste van zijn standpunt 
spreekt, waama hij zich bovendien nog be
roept op hetgeen betreffende de uitlegging 
der ,,no dagen" in het blad de ,,Arbeid" van 
17 Oct. 1941 i_s vermeld. 

Ik ben van oordeel, dat de opvatting des 
Rechters de juiste is. De vraag loopt uitslui
tend over de beteekenis, welke gehecht moet 
worden aan de woorden in de beschikking 
van den Directeur-Generaal van den Arbeid: 
onder werknemers in tijdelijken dienst wor
den verstaan werknemers, die op niet meer 
dan no dagen in de zes onmiddellijk aan den 
datum van het ontslag voorafgaande maan 
den bij hen werkzaam zijn geweest. 

Eenige officieele uitlegging van deze zin
snede ontbreekt, en nu wil het mij voorko
men, dat wanneer het niet betreft werkne
mers, die van dag tot dag in dienst zijn dus 
in dagloon werken en per dag opzegbaar zijn 
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- en daarvan blijkt uit de bewijsmiddelen 
niets; integendeel der werkneemster werd 
het ontslag een week tevoren schriftelijk 
aangekondigd en haar loon werd p·er week 
uitbetaald - Zondagen, feestdagen, vrije da
gen geacht moeten worden te vallen in den 
duur der dienstbetrekking. 

Deze opvatting acht ik algemeen gebrui
kelijk, en met den Econ. Rechter b en ik van 
oordeel, dat dit ook volgt uit de nieuwe be
schikking van den Directeur-Generaal van 
den Arbeid van 17 Dec. 1941, no. 49950 
(Stet. 18 Dec. 1941, no. 247), waarmede deze 
blijkbaar een eind heeft willen maken aan 
de in de praktijk gerezen moeilijkheden en 
werknemers in tijdelijken dienst hen noemt, 
wier dienstbetrekking korter heeft geduurd 
dan ,,drie maanden". Hiermede vervalt het 
geheele geschilpunt. 

Het tweede onderdeel van het middel kan 
m. i. niet tot cassatie leiden, daar de moge
lijkheid van tweeerlei uitlegging van verbods
bepalingen de schuld van den overtreder niet 
opheft. 

Mijn conclusie strekt tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij schriftuur, en luidende : 
(zie conclusie) ; 

0 . dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van req. is bewezen verklaard, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, dat hij 
enz. (zie conclusie); 

0. dat par. 1 van het Eerste Uitvoerings
besluit van den Secr.-Gen. van het Dep. van 
Sociale Zaken ingevolge de verordening no. 
8-1940 van den R ijkscommissaris betreffen
de het beperken van werk, van II Juni 1940, 
voorzooveel hier van belang luidt : 

,,Het is den !eiders van industriebedrijven 
verboden werknemers te ontslaan tenzij art. 
1639p B . W. toepasselijk is;" 

terwijl par. 2, lid r van dat Besluit luidt: 
,,De Directeur-Generaal van den Arbeid 

of de door hem hiertoe gemachtigde organen 
kunnen uitzonderingen op den regel van par. 
I vaststellen; de toestemming hiertoe kan 
afhankelijk gemaakt worden van het nako
men van bijzondere voorwaarden"; 

dat, gelet op laatstgemeld voorschrift, de 
Directeur-Generaal van den Arbeid bij be
schikking van 21 M ei 1941 met ingang van 
1 Juni 1941 aan !eiders onder meer van in
dustriebedrijven vergunning heeft yerleend" 
tot het ontslaan van werknemers, die bij hen 
in tijdelijken dienst zijn, onder wie worden 
verstaan werknemers, die op niet meer dan 
no dagen in de zes onmiddellijk aan den 
datum van het ontslag voorafgaande maan
den bij hen werkzaam zijn geweest"; 

0. dat blijkens de toelichting het eerste 
onderdeel van het middel hierop berust, dat 
de ontslagen werkneemster volgens de ge
bezigde bewijsmiddelen van 21 April tot en 
met 23 Aug. 1941 bij de N. V. Vereenigde 

Nederlandsche-Zwitsersche Chocoladefabrie
ken in dienst is geweest, derhalve gedurende 
125 dagen, onder welke 17 Zondagen, de He
melvaartsdag en de Tweede Pinksterdag, 
zoodat de werkneemster slechts op 106 dagen 
bij req. heeft gewerkt, en zij volgens req. valt 
onder de werknemers in tijdelijken dienst, 
tot wier ontslag de Directeur-Generaal van 
den Arbeid als voormeld vergunning had ver
leend; 

dat ook bij de behandeling der zaak voor 
den Econ. Rechter deze opvatting naar voren 
is gebracht, doch de Rechter, zooals de aan
teekening van het mondeling vonnis ver
meldt, dienaangaande heeft overwogen : 

,,dat onder den termijn van I 10 dagen, be
doeld in de beschikking van den Directeur
G eneraal van den Arbeid de dato 2 I Mei 
1941 no. 19964 z. i. moet worden verstaan 
,,het tijdsverloop van no dagen, dat de 
dienstbetrekking heeft geduurd", opvatting, 
waarvoor de Rechter steun vindt in de wijze, 
waarop de beschikking van den Directeur
Generaal van den Arbeid van 17 Dec. 1941 
no. 49950 (Stet. 18 Dec. 1941 no. 247) even
eens behandelend het ontslag aan werkne
mers is geredigeerd"; 

dat evenwel deze opvatting niet is overeen 
te brengen met de woorden waarin voormelde 
algemeene vergunning is vervat, nu deze in
houdt dat onder werknemers in tijdelijken 
dienst worden verstaan werknemers, die op 
niet meer dan no dagen in de aangewezen 
zes maanden bij den leider van het bedrijf 
zijn werkzaam geweest, zulks in tegenstelling 
met de beschikking van 17 Dec. 1941 waarop 
de Rechter zich als vermeld beroept, bij 
welke beschikking die van 21 Mei 1941 werd 
ingetrokken, en volgens welke nieuwe be
schikking voor de toepassing daarvan onder 
werknemers in tijdelijken dienst worden ver
staan ,,zij , wier dienstbetrekking korter heeft 
geduurd dan drie maanden, en zij, wier ach
tereenvolgende dienstbetrekkingen bij den
zelfden werkgever in de zes aan het ontslag 
onmiddellijk voorafgaande maanden te za
men korter hebben geduurd dan negentig 
dagen"; 

dat derhalve de Rechter ten onrechte als 
vaststaande heeft aangenomen dat hier niet 
een uitzondering als bedoeld in bovenaange
haalde par. 2 van voormeld Besluit aanwezig 
was, dat daarentegen het gegeven ontslag 
door voormelde algemeene vergunning van 
21 Mei 1941 werd gedekt, en dat ontslag niet 
valt onder de in het bestreden vonnis toege
paste strafbepaling van genoemd Besluit; 

Vemietigt het bestreden vonnis behalve 
voorzooveel betreft de bewezenverklaring 
van het telaste gelegde geven van het daarbij 
omschreven ontslag; 

En rechtdoende volgens art. 105 der Wet 
R. 0.: 

0 . dat dit bewezenverklaarde ook niet bij 
eenig ander wettelijk voorschrift is strafbaar 
gesteld; 

Verklaart het bewezene niet strafbaar; 
0ntslaat req. deswege van alle rechtsver-

volging. (N. J.) · 
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zB Mei z942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken. (Gemeentewet art. 
248.) 

Daar het schrijven van een geschied
kundig boekwerk betreffend de ge
meente zoowel uit een algemeen belang 
als uit dat van de gemeente is toe te 
juichen, terwijl aannemelijk is dat, wan
neer de geboden gelegenheid thans niet 
wordt aangegrepen, een zoodanige uit
gave in afzienbaren tijd niet tot stand 
zal komen, behoort, gelet op de geens
zins ongunstige financieele positie der 
gemeente, tegen een desbetreffende be
grootingswijziging geen bezwaar te war
den gemaakt. W el waarborgt het doen 
schrijven van het manuscript nog niet, 
dat eerlang tot het drukken en uitgeven 
van het werk zal worden overgegaan, 
doch wanneer het handschrift na de vol
tooiing in het gemeente-archief wordt 
gedeponeerd, zal een waardevol werk 
aanwezig zijn, waaruit zoo noodig kan 
worden geput, terwijl wellicht later een 
weg kan worden gevonden om tot de uit
gave ervan te geraken. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het ber:>ep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Nieuwer-Amstel 
tegen het besluit van den Commissaris der 
provincie Noordholland van 17 Jan. 1942, 
no. 494, 3e Afdeeling A , bij welk besluit 
goedkeuring is onthouden aan het besluit van 
den voomoemden burgemeester van 6 Dec. 
1941, tot wijziging van de begrooting dier 
gemeente voor ,941, in verband met de uit
gifte van een boekwerk over de plaatselijke 
geschiedenis; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 22 April 1942, no. 62) ; 

0. dat de burgemeester van Nieuwer
Amstel dd. 6 Dec. 1941 heeft besloten . tot 
wijziging van de begrooting ·der inkomsten 
en uitgaven der gemeente voor het dienst
jaar 1941 in dier voege, dat onder volgnum
mer 510c van par. 16, hoofdstuk VIII, afd. I 
der uitgaven wordt geraamd een post groot 
f 1500 wegens kosten van het manuscript 
voor een geschiedeniswerk over de gemeente 
Nieuwer-Amstel, waartegenover onder volg
nummer 629 van hoofdstnk XVI een verla
ging staat van den post onvoorziene uitga
ven met hetzelfde bedrag; 

dat de Commissaris der provincie Noord
holland bij besluit van 17 Jan. 1942, no. 494, 
.1e Afd. A, aan dit besluit zijn goedkeuring 
heeft onthouden, daarbij overwegende, dat 
aanvankelijk bij suppletoire begrooting voor 
den dienst 1941 op den post 5rnc een derde 
gedeelte was geraamd van een bedrag van 
f 5700 voor het uitgeven van een geschied
kundige beschrijving van de gemeente Nieu
wer-Amstel; dat hij den burgemeester heeft 
verzocht de genoemde suppletoire begroo
ting in te trekken, omdat naar zijn meening 

in het algemeen het uitgeven van een werk 
van dien aard behoort te worden overgelaten 
aan het particulier initiatief, dat zich zeker 
zal doen gelden, wanneer aan dat werk be
hoefte bestaat; dat de burgemeester welis
waar aan dat verzoek heeft voldaan, doch 
daama opnieuw ter goedkeuring heeft inge
zonden een gewijzigde suppletoire begrooting 
voor den dienst 1941, waarin op den post 
onder volgnummer 510c is geraamd een be
drag van f 1500 als vergoeding voor het 
schrijven van het vorenbedoelde werk; dat, 
als niet tot het uitgeven van het meerge
noemde geschiedkundige werk door de ge
meente zal worden overgegaan, het geen zin 
heeft, dat werk op kosten der gemeente te 
doen schrijven; 

dat van deze beslissing de burgemeester 
van Nieuwer-Amstel, waarnemende de taak 
van den raad dezer gemeente, in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat het hier betreft 
een raming van f 1500 wegens kosten van het. 
xhrijven van een manuscript voor een te 
zijner tijd uit te geven boekwerk over de 
g:eschiedenis van Nieuwer-Amstel; dat hij 
ook de drukkosten van het werk had ge
raamd, doch hij in verband met de bezwaren 
van den Commissaris der provincie besloot 
het drukken uit te stellen tot na den oorlog; 
dat intusschen het manuscript door de sa
menstellers gereed gemaakt zou kunnen war
den; dat de schrijvers hiervoor ten minste 
1½ jaar noodig denken te hebben; dater nog 
een bijzondere reden is om het schrijven van 
het geschiedeniswerk niet uit te stellen; dat 
een der medewerkers, de heer Scharp, een 
bekend historicus is en kenner van de locale 
geschiedenis bij uitstek; dat hij beschikt over 
een waardevolle verzameling historische ge
gevens, aanteekeningen, acten, zeldzame 
kaarten e.d., die hij na jaren van studie en 
wetenschappelijk onderzoek bijeen heeft ge
bracht; dat het in hooge mate te betreuren 
zou zijn, indien al dat bijeengebrachte ma
teriaal - de heer Scharp is reeds oud -
verloren zou gaan; dat de gemeente z.i. de 
unieke kans, die zij door de bereidheid van 
dezen historicus heeft gekregen, om iets 
kostbaars voor de gemeenschap te behouden, 
niet voorbij mag laten gaan; dat het hoofd
bezwaar van den Commissaris ligt in zijn 
overweging, dat het uitgeven van een boek
werk in het algemeen niet op den weg der 
gemeente Jigt; dat hij, burgemeester, de op
vatting, dat een gemeentebestuur in he t al
gemeen geen uitgever moet worden, volko-. 
men kan onderschrijven; dat in dit geval 
echter van algemeenheid geen sprake is; dat 
het hier veel meer betreft een zeer bijzonder 
geval , dat waarschijnlijk nooit meer terug
keert; dat het uitgesloten is te achten, dat 
een particulier de uitgave van een geschie
deniswerk over de gemeente ooit ter hand 
zal nemen; dat, als de gemeente zich voor 
dit werk interesseert, het bezit van een vol
ledige locale geschiedenisbeschrijving tot de 
vrome wenschen zal blijven behooren; dat 
hij in de opdracht een cultureel belang ziet, 
juist in de tegenwoordige tijdsomstandighe-
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den, nu de belangstelling voor heemkunde en 
plaatselijke historie allerwegen opleeft; dat 
z. i. ook een paedagogisch belang met de uit
gave gediend is; dat het onderwijzend perso
neel reikhalzend uitziet naar een betrouw
bare bron, waaruit bij het geven van ge
schiedenisles en heemkunde geput kan wor
den ; dat tot nog toe bier op dit gebied prac
tisch alles ontbreekt; dat de onderwijzers de 
ontstellende onkunde, welke bij de kinderen 
aangaande de locale geschiedenis valt te 
constateeren, niet behoorlijk kunnen verhel
pen, als zij niet over een betrouwbaar ge
schiedkundig werk kunnen beschikken; dat 
de financieele toestand van de gemeente 
gunstig is; dat de plaatselijke belastingen 
betrekkelijk laag zijn en uitkeeringen uit het 
werkloosheidssubsidiefonds sedert jaren niet 
meer ontvangen worden; dat voor een ge
meente van bijna 20.000 zielen, die er nog 
zoo voorstaat, het toch geen ernstig bezwaar 
behoeft op te leveren f 1 500 uit te trekken 
ten behoeve van een zeer nuttig werk; dat 
de noodzakelijke uitgaven onder deze nut
tige uitgave voor eenmaal niet het minst be
hoeven te lijden; dat hij op grond van een 
en antler van oordeel is, dat het gereed ma
ken van het manuscript en het later doen 
uitgeven van het eenvoudig boekwerk in het 
belang is van de gemeente; 

0. dat een geschiedkundig boekwerk be
treffende Nieuwer-Amstel, voor het schrij
ven waarvan de onderwerpelijke post is uit
getrokken, zoowel uit een algemeen belang 
als uit dat van de gemeente is toe te juichen, 
terwijl aannemelijk is, dat, wanneer de ge
boden gelegenheid thans niet wordt aange
grepen, eene uitgave als bovenbedoeld in af
zienbaren tijd niet tot stand zal komen; 

dat onder deze omstandigheden en gelet 
op de geenszins ongunstige financieele po
sitie der gemeente, tegen den voormelden 
post geen bezwaar behoort te worden ge
maakt; 

dat nu we! het doen schrijven van het ma
nuscript nog niet waarborgt, dat eerlang tot 
het drukken en het uitgeven van het werk 
aal worden overgegaan, <loch dat, wanneer 
het handschrift na de voltooiing in het ge
meente-archief wordt gedeponeerd, een 
waardevol werk aanwezig zal zijn, waaruit 
zoo noodig kan worden geput, terwijl wel
licht later een weg kan worden gevonden om 
tot de uitgave ervan te geraken; 

Gezien de gemeentewet; 
heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten; 

met vernietiging van het bestreden be
sluit van den Commissaris der provincie 
Noordholland van 17 Jan. 1942, no. 494, 3e 
afd. A , de onderwerpelijke begrootingswijzi
ging, vastgesteld bij besluit van den burge
meester van Nieuwer-Amstel van 6 Dec. 
I941, alsnog goed te keuren. 

(A. B .) 

z9 Mei z942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken. (Gemeentewet art. 
258 j 0

• art. 80.) 
In het algemeen behooren vervoerkos

ten, welke een burgemeester dient te 
maken om zich te begeven naar de ge
meente, waar hij niet metterwoon ge
vestigd is, niet uit de gemeentekas te 
worden vergoed, aangezien zulks zou 
neerkomen op een vermeerdering van 
het inkomen van den burgemeester, 
welke niet ware te rijmen met art. 80. 
Evenwel kunnen zich bijzondere geval
len voordoen, waarin dergelijke vervoer
kosten geacht moeten worden in het ge
meentebelang te zijn gemaakt. In casu 
is dit het geval, doordat de burgemees
ter, niettegenstaande een lichte onge
steldheid en bijzonder slechte weersge
steldheid, niet heeft nagelaten zich ter 
vervulling van zijn ambtsplicht van de 
gemeente waar hij woont naar de andere 
gemeente, waarvan hij tevens burge
meester is doch niet woont, te begeven. 
Ten onrechte is derhalve bedoelde uit
gave niet in de rekening van laatstbe
doelde gemeente geleden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Zegveld tegen het 
besluit van den Commissaris der provincie 
Utrecht van 21 October 1941, A. no. 549/468, 

. 3e afdeeling, bij welk besluit is geweigerd 
een bedrag van f 12.80 wegens door den bur
gemeester voornoemd gemaakte autoreizen 
in de rekening van die gemeente voor het 
dienstjaar 1939 op te nemen; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 18 Febr. 1942, no. 21 en 29 April 1942, 
no. 21'21; 

0. dat de Commissaris der provincie 
Utrecht bij zijn evenvermelde beslissing 
heeft besloten de ontvangsten en uitgaven 
van de vorenvermelde rekening, zooals deze 
ten aanzien van volgnummer 18 der uitga
ven in groenen inkt is gewijzigd vast te stel
len: 
de ontvangsten van den gewo-

nen dienst op . f 30,206.51 
de uitgaven van den gewonen 

dienst op f 22,384.50 

en alzoo het batig slot van den 
gewonen dienst op . 

de ontvangsten van den kapi
taaldienst op . 

de uitgaven van den kapitaal
dienst op 

en alzoo het slot van den kapi
taaldienst op . 

7,822.or 

12,750.-

12,750.-

nihil. 

dat de Commissaris daarbij heeft overwo
gen, dat blijkens de bijlagen 66, 67 en 69 aan 
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den burgemeester zijn vergoed de kosten we
gens gemaakte autoreizen van Kamerik naar 
Zegveld en omgekeerd tot een totaal bedrag 
van f I2 .80; dat de reizen, welke de burge
meester maakte om zich te verplaatsen bin
nen de grenzen der gemeenten Kamerik en 
Zegveld tot zijn normale dagtaak behooren, 
waarvoor geen kosten ten last van de ge
meenten mogen komen; dat deze uitgaven 
derhalve niet in de rekening kunnen worden 
geleden; 

dat van deze beslissing de burgemeester 
der gemeente Zegveld in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat hij als burgemeester der 
gemeenten Kamerik en Zegveld eenerzijds 
verplicht is te wonen in Kamerik, waar hem 
een ambtswoning ter beschikking is gesteld, 
anderzijds echter (vergelijk in dit verband 
mede art. 8I, lid 3, der gemeentewet) ver
plicht is op gezette tijden in de gemeente 
Zegveld aanwezig te zijn; dat hij, om aan 
dezen laatsten plicht te voldoen, zich steeds 
buiten de grenzen der gemeenten Kamerik 
en Zegveld moet begeven, daar deze gemeen
ten voor het verkeer geen aancengesloten 
geheel vormen; dat reeds op formeele gron
den het standpunt van den Commissaris der 
provincie Utrecht, dat gebaseerd is op het 
zich verplaatsen binnen de grenzen der ge
meenten Kamerik en Zegveld, dan ook on
juist is; dat zelfs de zaak zoo staat, dat hij, 
om van Kamerik in Zegveld te komen, de 
provincie Utrecht moet verlaten en gebruik 
moet maken van wegen, liggende in de ge
meenten Woerden of Rietveld; dat nog af
gezien hiervan het echter ten eenenmale on
billijk en onjuist is te achten, om, waar eenig 
openbaar middel van vervoer ontbreekt, en 
de afstand heen en terug dikwijls meer dan 
20 km. bedraagt (beide gemeenten zijn vrij 
uitgestrekt), onder alle omstandigheden van 
den burgemeester te eischen, dat hij, wan
neer hij ambtsbezigheden verricht, de daar
aan verbonden onkosten zelf moet dragen; 
dat het immers onmogelijk is te achten, dat 
een burgemeester van twee uitgestrekte, voor 
het verkeer niet aan elkaar grenzende ge
meenten bij tijd en wijle voor de goede uit
oefening van zijn functie geen gebruik zou 
hebben te maken van een auto; dat barre 
weersgesteldheid, welke in het jaar I939 
meermalen ondervonden werd, brand, poli
tioneel optreden, luchtbeschermingsaangele
genheden enz. hem hiertoe vaak zullen no
pen; dat naar zijne meening het vanzelf
sprekend is, dat de daaraan verbonden kos
ten door de betreffende gemeente worden 
gedragen, indien zij althans, zooals in het 
onderhavige geval, de normale grenzen van 
billijkheid niet overschrijden; dat, gelet op 
de uitgestrektheid der gemeenten, een be
drag van f I2.80 voor een vol dienstjaar ech
ter geenszins hoog is te achten; dat het in
tegendeel wel bijzonder laag is; dat hij zich 
voorts veroorlooft er op te wijzen, dat naar 
hem bekend is, door leden van besturen van 
andere gemeenten, ook in de provincie 
Utrecht, gebruik gemaakt wordt van een spe
ciale gemeenteauto, al of niet behoorende 

aan de gemeentebedrijven, niet alleen bui
ten, <loch ook binnen de grenzen dier ge
meenten, zonder dat zij daarvoor aan hunne 
gemeenten eenige betaling behoeven te doen; 
dat het voorts in andere gemeenten voor
komt, dat aan een gemeenschappelijken bur
gemeester verplaatsingskosten van de eene 
naar de andere gemeente worden vergoed; 
dat voorts in verscheidene gemeenten aan 
ambtenaren dienstauto's en/of rijwielen, dan 
wel vergoedingen voor het gebruik daarvan, 
gegeven worden; dat het in verband daar
mede zeker niet juist is te achten, den bur
gemeester te verhinderen de door hem ge
maakte noodzakelijke verplaatsingskosten 
uit de gemeentekas terug te ontvangen; dat, 
zou een vaste toelage voor dergelijke ver
plaatsingskosten wellicht kunnen leiden tot 
verkapte vermeerdering van inkomsten voor 
den burgemeester, <lit geval zich in casu niet 
voordoet, aangezien slechts de werkelijk ge
maakte kosten zijn gedeclareerd; dat naar 
zijne meening het door hooger bestuur ge
oefende toezicht voldoende is te achten, als 
alle misbruik hier wordt tegengegaan ; dat 
het echter niet aangaat, normale uitgaven 
door den burgemeester gedaan in verband 
met de goede uitoefening van zijn functie, 
voor rekening van hemzelven te laten ko
men; dat zulks immers evenmin geschiedt 
met porti, zegels, telefoonkosten en schrijf
benoodigdheden; dat t en overvloede nog zij 
gemeld, dat de financieele positie der ge
meente Zegveld, een zuinig beheerde ge
meente , een uitgave van f I2.80 zeer wel toe
laat; dat immers van eenige noodlijdendheid 
dier gemeente geen sprake is; weshalve hij 
verzoekt het besluit van de Commissaris der 
provincie Utrecht te willen vemietigen en 
te beslissen, dat de gedeclareerde kosten ad 
f 12.80 alsnog in de rekening voor I939 wor
den opgenomen; 

0 . dat in het algemeen vervoerkosten als 
de onderwerpelijke, welke een burgemeester 
dient te maken om zich te begeven naar de 
gemeente, waar hij niet metterwoon geves
tigd is, niet uit de gemeentekas behooren te 
worden vergoed, aangezien zulks zou neer
komen op een vermeerdering van het in
komen van den burgemeester, welke niet 
ware te rijmen met art. 80, tweede lid, der 
gemeentewet; 

dat zich evenwel bijzondere gevallen kun
nen voordoen, waarin vervoerkosten als de 
evenbedoelde geacht moeten worden in het 
gemeentebelang te zijn gemaakt; 

dat zulks het geval is met de in het on
derwerpelijke geval gedeclareerde kosten ten 
bedrage van f 12.80, welke immers blijkens 
de stukken ontstaan zijn, doordat de burge
meester der gemeente Zegveld, niettegen
staande een lichte ongesteldheid en bijzonder 
slechte weersgesteldheid, niet heeft nagelaten 
zich ter vervulling van zijn ambtsplicht van 
Kamerik uit naar de gemeente Zegveld te 
begeven; 
· dat dus deze post ten onrechte uit de re
kening is geschrapt; 

Gezien de gemeentewet: 
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H eeft op grond van paragraaf 1 der Ver
ordening no. 23/1 940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten : 

m et vemietiging van het bestreden besluit 
van den Commissaris der provincie Utrecht 
van 21 Oct. 1941 , A , no. 549/468, 3e Afdee
ling, de ontvangsten en uitgaven van de ge
meente Zegveld over het dienstjaar 1939 
vast te stellen, zooals dat voorloopig door 
den raad dier gemeente in zijne vergadering 
van 18 Nov. 1940 is geschied. 

(A. B .) 

19 Mei 1942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken . (Woningwet art. 1; 
Gemeentewet art. 168 j 0

• art. 193.) 
Een bepaling in een gemeenteverorde

ning omtrent het verwijderen, inkorten 
en snoeien van geboomte, dat gevaar op
levert of de toetreding van licht en zon 
tot gebouwen en erven schaadt, steunt 
op de Gemeentewet en behoort niet tot 
de voorschriften, welke volgens die wet 
aan goedkeuring onderworpen zijn. De 
bepaling treedt, in verband met de in het 
B. W . vervatte regelen inzake buren
recht, niet in hetgeen van algemeen 
rijksbelang is . 

Vgl. S.-G. Binn. Z. 16 Jan. 1942 C. V. 1942 
blz. 2 r. 

De Secretaris-Generaa! van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van 6 Mei 1942, n°. 75, en het, daarbij ge
voegde, ontwerp-besluit, hetwelk luidt als 
volgt: ' 

Gezien het ter goedkeuring aangeboden 
besluit van den burgemeest er van 's-Graven
hage van 19 December 1941, n°. 85526, afd. 
S. en B., houdende vaststelling van eene 
verordening tot wijziging en aanvulling van 
de Bouw- en Woonverordening voor 's-Gra
venhage; 

Gelet op het ambtsbericht van den inspec
teu r van de volksgezondheid (volkshuisves
ting) van 23 Januari 1942, n°. 50-42.2 ; 

Gezien het de2erzijdsch besluit van 19 
Maart 1942, B . Z. n°. 2 V ., tot verdaging van 
de beslissing omtrent goedkeuring van het 
vorenbedoelde besluit van den burgemeester 
van 's-Gravenhage; 

Den Raad van St ate , Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies 
van 6 Mei 1942, n°. 75); 

0 . dat de burgemeester van 's-Gravenhage 
bij zijn besluit van 19 December 1941 heeft 
vastgesteld eene Verord. tot wijziging en 
aanvulling van de Bouw- en Woonverorde
ning voor 's-Gravenhage; 

dat de burgemeester van 's-Gravenhage 

bij schrijven van 15 Januari 1942 dit besluit 
ter goedkeuring heeft ingezonden; 

0 . dat met de wijzigingen en de aanvullin
gen, vervat in de onderhavige verordening, 
kan worden ingesteld, behalve voor wat be
treft die , opgenomen in art. 4, luidende : 

,,Aan art. 113 wordt een nieuwe § toege
voegd , luidende: 

,,§ 3. De eigenaar van, rechthebbende op of 
beheerder van geboomte, dat in zoodanigen 
staat verkeert, dat bet gevaar oplevert voor 
de omgeving of de toetreding van licht en 
zon tot gebouwen of erven op hinderlijke 
wijze schaadt, is verplicht op aanschrijving 
van den burgemeester (waarnemende de taak 
van B . en W .) bin.nen den daarbij gestelden 
termijn dit geboomte te verwijderen, in te 
korten of te snoeien" ; 

dat deze bepa!ing te ver gaat, immers geen 
steun vindt in art . 1, rste lid der Wonmgwet, 
waarin slechts sprake is van woningen en 
niet van erven en zich op een gebied begeeft, 
dat reeds in de artt. 713 en 714 van bet Bur
gerlijk W etboek is geregeld, zoodat zij geacht 
moet worden te treden in hetgeen van rijks
belang is ; 

dat mitsdien bet besluit, voorzoover art. 4 
betreft, niet voor goedkeuring vatbaar is, 
<loch daaraan voor bet overige goedkeuring 
kan worden verleend; 

Gezien d,e Woningwet, de Se Verord. v an 
den Rijkscommissaris voor bet bezette Neder
landsche gebied b etreffende bijzondere maat
regelen op administratief-rechtelijk gebied 
en de 6e dezerzijdsche beschikking ter uit
voering van deze Verordening (Stet. n°. 206 
van 1941); 

Heeft op grond van § 1 der Verord. n°. 
23/ 1940 van den Rijkscommissaris voor bet 
bezette Nederlandsche gebied betreffende de 
bevoe~dheden van de Secretaris-Generaal 
van de Ned. Dep . van Alg. Best. besloten: 

met uitzondering van art. 4 der onderha
vige Verordening bet vorengenoemd besluit 
van den burgemeester van 's-Gravenhage 
goed te keuren en aan dit besluit, voor zoo
ver evengenoemd art . 4 betreft, goedkeuring 
te onthouden. 

0 . voor wat de, aan genoemd art . 113 der 
Bouw- en Woonverordening van 's-Graven
hage toegevoegde, ~ betreft, dat de hierbe
doelde nieuwe bepaling op de Gemeentewet 
steunt, en niet behoort tot de voorschriften, 
welke volgens die wet aan goedkeuring on
derworpen zijn; 

dat van gegrond bezwaar tegen de bedoelde 
bepaling niet is gebleken en met name niet 
met voldoende zekerheid kan worden gesteld, 
dat zij, in verband met de in bet Burgerlijk 
Wetboek vervatte regelen inzake burenrecht, 
zou treden in hetgeen van algemeen rijks
belang is; 

Besluit : 
vorenbedoeld besluit van den burgemeester 

van 's-Gravenhage goed te keuren, met dien 
verstande, dat, overeenkomstig bet bepaalde 
in art. 11, 1• lid, van de Woningwet, de goed
keuring alleen betreft de, bij dat besluit 
vastgestelde voorschriften, die aan goed
keuring onderworpen zijn. 

(A. B.) 
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.2z Mei z942. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 24.) 

Tegen een ingetrokken besluit staat 
geen beroep open. Ook hangende het be
roep kan een besluit worden ingetrokken. 
In casu is het bestreden besluit inge
trokken, ook al zou de intrekkingsbe
schikking door een niet meer bevoegd 
orgaan zijn genomen; de gemachtigde 
van het bevoegde orgaan heeft nu een
maal zonder voorbehoud ter terechtzit
ting mededeeling van de intrekking ge
daan. Het beroep moet thans niet onge
grond, doch niet-ontvankelijk worden 
verklaard. 

Uitspraak in zake: 
H. Petersen, wonende te Doorn, · eischer 

in hooger beroep, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
Mr. H. W. Wierda, advocaat te Utrecht, 
aldaar wonende, 

t egen: 
den Gevolmachtigde voor de Reorganisatie 
van de Nederlandsche Politie, te 's-Graven
hage gedaagde in hooger beroep, voor wien 
ter o'penbare terechtzitti!1g als gemachtigde 
:is opgetreden Dr. A. Spru11t, hoofdambtenaar 
bij het inspectoraat-generaal der Neder
landsche politie, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten uan het twistgeding : 
0. dat de waarnemend inspecteur-generaal 

der Nederlandsche politie bij besluit van 
29 Augustus 1941 H. Petersen voornoemdmet 
ingang van 14 Juni 1941 heeft_gesc~_orst als 
brigadier-majoor der voormahge n1ksveld
wacht, m et het verbod om uniformkleeding 
te dragen; 

O. dat h et Ambtenarengerecht te ':>-Gra
venhage bij uitspraak van 30 Januan 1942 
- naar welker inhoud hierbij wordt ver
wezen - het door H. Petersen tegen dat be
sluit ingestelde beroep ongegrond heeft ver
klaard; 

O. dat H. Petersen tegen deze uitspraak 
tijdig in hooger beroep is gekomen en op de 
bij het beroepschrift aangevoerde gronden 
neeft geconcludeerd, dat het den Raad moge 
behagen die uitspraak te vernietigen en, met 
gegrondverklaring van het ingestelde be
roep, de in eersten aanleg d<>or hem gestelde 
conclusien alsnog toe te w11zen; 

O. dat gedaagde bij contra-memorie heeft 
geconcludeerd, voor het geval de Raad van 
oordeel mocht zijn dat de inspecteur-generaal 
der Nederlandsche politie op 24 December 
1941 niet bevoegd kon worden ~eacht zijn 
beslissing van 29 Augustus 1941 m te trek
k en tot vernietiging der aangevallen uit
spr;ak en, voor het geval de Raad dien in
specteur-generaal daartoe we! bevoegd zou 
oordeelen, tot bevestiging dier uitspraak; 

In rechte: 
O. dat de Raad zich geheel vereenigt met 

de eerste drie rechtsoverwegingen van de 
aangevallen uitspraak en deze overneeI?t, 
behoudens dat in de eerste rechtsoverwegmg 

in plaats van artikel s moet worden gelezen 
artikel 4 ender 5; 

0. dat mitsdien ook deze Raad het be
streden besluit van 29 Augustus 1941 be
schouwt als te zijn ingetrokken ; 

0. dat dit besluit als gevolg van deszelfs 
intrekking rechtens als niet meer bestaande 
moet worden aangemerkt; 

0. dat het tegen dat besluit gerichte - en 
niet ingetrokken - beroep bij de aangevallen 
uitspraak daarom niet ongegrond, maar niet
ontvankelijk had moeten zijn verklaard ; 

0. dat die uitspraak deswege niet kan 
worden gehandhaafd, maar moet worden be
slist zooals hieronder is aangegeven; 

Uitspraak doende in naam van het recht ! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het door H. Petersen bij het 

Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage inge
stelde beroep alsnog niet-ontvankelijk. 

Het Ambtenarengerecht had als volgt 
overwogen: 

In rechte : 
0. dat verweerder, op wien krachtens art. S 

van het Besluit van 3 December 1941 van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie, j0 art. 90, lid 2, van het 
Rijksambtenarenreglement, de bevoegdheid 
tot schorsing van het politiepersoneel is over
gegaan, terecht in dit geding als verweerder 
is opgetreden; 

0. dat verweerders gemachtigde ter open
bare terechtzitting heeft voorgelezen een be
schikking van den wnd. Inspecteur-Generaal 
der Nederlandsche Politie, dd. 24 December 
1941, waarbij de bestreden beschikking is 
ingetrokken ; 

0. dat, in het midden gelaten of de In
specteur-Generaal der Nederlandsche Politie 
in verband met het voormelde besluit van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie op 24 December 1941 neg 
bevoegd was een beschikking tot intrekking 
der bestreden beschikking te nemen, de be
streden beschikking in ieder geval moet wor
den beschouwd te zijn ingetrokken, nu ook 
verweerder, wiens gemachtigde zonder voor
behoud deze intrekking ter openbare terecht
zitting heeft medegedeeld, kennelijk met deze 
intrekking instemt, en dienovereenkomstig 
bij monde van zijn gemachtigde primair 
heeft geconcludeerd tot ongegrondverklaring 
of niet-ontvankelijk verklaring van het be
roep op grond van het door de intrekking 
wegvallen van klagers belang bij de bestreden 
beschikking; 

0. dat de ingetrokken beschikking door het 
Gerecht niet meer kan worden nietigver
klaard reeds daarom niet, omdat klager door 
die be;chikking na haar intrekking niet meer 
in zijn belang wordt getroffen; 

0. dat klagers beroep derhalve bij gebreke 
van gronden tot nietigverklaring ongegrond 
behoort te worden verklaard; 

(A. B .) 
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:n Mei z942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken. (Armenwet art. 40.) 

Betrokkene, die te A. woonde en tijde
lijk in H. logeerde, wordt daar door een 
ongeval getroffen, dat we! verpleging in 
een ziekeninrichting noodzakelijk maak
te, maar niet van dien aard was, dat om
zichtig vervoer naar A. niet verantwoord 
zou zijn. Door betrokkene op haar ver
zoek in de gelegenheid te stellen per zie
kenauto naar A. terug te keeren, heeft 
de gemeente H. zich niet schuldig ge
maakt aan een gedraging, strijdig met 
de Armenwet of onbehoorlijk tegenover 
den dienst te A. of de betrokkene zelf. 
Voor toepassing van art. 40 is derhalve 
geen aanleiding. 

De Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester van Amsterdam tegen de beslis
sing van den Commissaris en de bestuurs
raden der provincie Noordholland van 5 
Febr. 1942, 1e afdeeling, No. 110, waarbij 
het verzoek van het gemeentebestuur van 
Amst erdam om toepassing van art. 40 der 
Armenwet ten aanzien van de kost en van 
verpleging van de weduwe Van Zeben niet is 
ingewilligd; 

D en R aad v an S t ate, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 15 Mei 1942, No. 69); 

0. dat het genoemd besluit van den Com
missaris en de bestuursraden der provincie 
Noordholland steunt op de overwegingen, 
dat het verzoek van het gemeentebestuur 
van Amsterdam steunt op de navolgende fei
ten: dat door Dr. Kampman te Hilversum op 
3 April 1941 aan den gemeentelijken genees
kundigen en gezondheidsdienst te Amst er
dam de opneming in een ziekenhuis is ver
zocht van de weduwe Van Zeben, die om
streeks 20 Maart 1941, ten huize van haar 
zoon te Hilversum, bij wien zij logeerde, was 
gevallen; dat, ofschoon deze val aanvanke
lijk niet voor ernstig werd gehouden, later 
het vermoeden opkwazn, dat een beenbreuk 
was ontstaan; dat, nadat was geweigerd de 
opneming voor rekening van Amsterdam te 
doen plaats hebben, op grond, dat hier geen 
sprake was van een spoedopneming, de pa
tiente op 24 April daaraanvolgende, dus on-
geveer e e n maand na het ongeval, door de 
gemeente Hilv ersum per ziekenaut o naar 
hare woning te Amsterdam is vervoerd, 
waarna zij, op verzoek van de famili eleden 
reeds op 26 April daaraanvolgende in het 
Wilhelmina-Gasthuis werd opgenomen; dat, 
naar de meening van het gemeentebestuur 
van Amsterdam, vodr het geval, dat er in
derdaad gevaar voor het !even of de gezond
heid van de patiente zou hebben bestaan, de 
gemeente Hilversum de weduwe Van Zeben 
in een ziekenhuis te Hilversum had moeten 
doen opnemen, waarna zij had kunnen ver
zoeken de kosten der verpleging ten laste 
van Amsterdam te brengen ; dat, daar hier 
naar de meening van Amsterdam vaststaat, 

dat in casu geen sprake was van een opne
ming op grond van art. 39bis der Armenwet, 
ingevolge he t hepaalde in art. 30 dier wet, 
op de gemeente Hilversum, waar de patiente 
zich bevond, de verplichting rustte in haar 
behandeling en verpleging aldaar t e voor
zien; dat de gemeente Hilversum, door na te 
laten aan die verplichting te voldoen, doch 
in plaats daarvan de patiente naar Amster
dam te doen ver.roeren in een toestand, die 
onmiddell ijke verpleging in een ziekenhuis 
noodzakelijk maakte, op de komst van deze 
arme te Amsterdam invloed heeft uitgeoe
fend, als bedoeld in art. 40 der Armenwet ; 
dat het gemeentebestuur van Hilversum 
daartegenover heeft gesteld, dat, terwijl door 
den huisar ts aan de patiente aanvankelijk 
bedrust was voorgeschreven, op 3 April 1941 , 
toen bleek, dat geen verbetering intrad, door 
dezen arts opneming in een ziekenhuis, al
thans voor het nemen van een foto, noodig 
werd geacht; dat, nadat zoowel uit monde
ling als schriftelijk overleg aan Maatschap
pelijk Hulpbetoon te Hilversum was geble
ken, dat de geneeskundige en gezondheids
dienst te Amsterdam weigerde voor de ver
pleging van de patiente te zorgen en ook po
gingen, door de familie van de patiente b ij 
verschillende inst anties te Amsterdam inge
steld, geen wijziging brachten in het stand
punt van Amsterdam, dat, aangezien h et 
geen spoedgeval betrof, de gemeente Hilver
sum de hulp moest verleenen, door de fami
lieleden aan Maatschappelijk Hulpbetoon 
het verzoek werd gedaan om, nu opneming 
in een ziekeninrichting niet mogelijk bleek, 
althans de vervoerkosten van de patiente 
naar haar woning te Amsterdam beschik 
baar te stellen; dat tegen inwilliging van dit 
verzoek aanvankelijk bedenkingen werden 
geopperd, aangezien het bezwaarlijk werd 
geacht een oude zieke vrouw nnar haar wa
ning te Amsterdam te vervoeren, waar zij 
waarschijnlijk hulp zou ontberen, en aan het 
bedoelde fami lie lid werd verzocht een ver
klaring van den behandelenden geneesheer 
over te leggen voor de opneming in een zie
kenhuis; dat, toen deze verklaring niet werd 
ingediend, ten slotte op het herhaald v er
zoek van de familie om de kosten van ver
voer per ziekenauto naar Amsterdam te vol
doen, gunstig werd beschikt; dat M aatschap
pelij k H ulpbetoon te Hilversum op grond 
van een en antler van oordeel is , dat Amster
d a m z ich aan hare uit de Armenwet voort
vloeiende verplichtingen heeft onttrokken , 
aangezien die gemeente volgens art. 39bis 
der Armenwet aansprakelijk was voor de 
kosten der verpleging van een ingezetene van 
die gemeente, die t ijdelijk te Hilversum lo
geerde, daarbij aanvoerende, dat Hilversum 
in dezen heeft gehandeld overeenkomstig de 
voorschr iften, gegeven bij de circulaire van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 
18 Juli 1935, No. 52261, afdeeling A; dat het 
gemeentebestuur van Amsterdam nog hee ft 
aangevoerd, dat, nadat de behandelende ge
neesheer op 3 April 1941 de vraag, of hier 
een spoedgeval aanwezig was, ontkennend 
heeft beantwoord, hem door den gemeente-
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lijken geneeskundigen en gezondheidsdienst 
te Amsterdam is medegedeeld, dat in deze 
omstandigheden art. 30, re lid der Armen
wet van toepassing was, welke mededeeling 
op 7 April 1941 aan den Directeur van den 
gemeentelijken geneeskundigen en gezond
heidsdienst te Hilversum schriftelijk is be
vestigd, zulks naar aanleiding van een op 
5 April tevoren van den laatstgenoemden Di
recteur ontvangen bericht, dat opneming in 
een ziekenhuis, althans voor het nemen van 
een foto , noodzakelijk was, waaruit blijkt, 
dat van een opneming, die niet zonder ge
vaar voor het leven of de gezondheid van de 
patiente kon worden uitgesteld, geen sprake 
was; dat op 10 April 1941 door de familie 
van de patiente aan een ambtenaar van den 
gemeentelijken geneeskundigen en gezond
heidsdienst te Amsterdam uitdrukkelijk is 
medegedeeld, dat de gemeente Hilversum 
opneming van de weduwe Van Zeben in een 
ziekenhuis weigerde, zoodat het verzoek van 
de familie om de patiente naar Amsterdam 
te vervoeren slechts van die weigering het 
gevolg was; dat, wat betreft het verzoek om 
toepassing van art. 40 der Armenwet, mede 
in verband met de mondelinge mededeelin
gen van den vertegenwoordiger van het ge
meentebestuur van Hilversum omtrent de 
wijze, waarop in het betalen van de vervoer
kosten naar Amsterdam is toegestemd, niet 
als vaststaande kan worden aangenomen, dat 
het initiatief tot dat vervoer van, of van
wege de gemeente Hilversum is uitgegaan; 
dat, afgescheiden daarvan, tijdens het ver
blijf te Hilversum niet is gebleken, dat op
neming van de patiente in een ziekenhuis 
noodzakelijk moest worden geacht, doch de 
wenschelijkheid van die opneming eerst is 
geconstateerd, nadat de patiente wederom 
in haar woning te Amsterdam was terugge
keerd; dat in deze omstandigheden voor toe
passing van het tweede lid van art. 40 der 
Armenwet geen a,rnleiding bestaat; 

dat de burgemeester van Amsterdam in 
beroep aanvoert, dat hij naar aanleiding van 
de overweging van het besluit, dat niet als 
vaststaande kan worden aangenomen, dat 
het initiatief tot het vervoer van de weduwe 
Van Zeben van, of vanwege de gemeente 
Hilversum is uitgegaan, opmerkt, dat de ju
risprudentie reeds lang heeft uitgemaakt, dat 
het enkele feit , dat een gemeente niet het 
initiatief tot het vervoer heeft genomen, niet 
uitsluit, dat afschuiving heeft plaats gevon
den; dat de schoonzuster van de patiente 
zich tot den Gemeentelijken Dienst voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Hilversum 
heeft gewend met het vcrzoek om, nu op
neming in een ziekeninrichting niet moge
lijk bleek, de vervoerkosten van de patiente 
naar hare woning te Amsterdam van wege 
deze instelling b eschikbaar te stellen; dat dit 
verzoek dus alleen gedaan '.s, omdat de ge
meente Hilversum bleef weigeren de pa
tiente op te nemen en de gemeente Hilver
sum, door aan dit verzoek te voldoen, tot het 
vertrek van de patiente naar Amsterdam 
heeft medegewerkt ; dat hierdoor de op de 
gemeente Hilversum ingevolge art. 30 der 

Armenwet rustende verplichting, om voor 
verpleging van Mevrouw Van Zeben zorg te 
dragen, werd afgeschoven op de gemeente 
Amsterdam; dat hij naar aanleiding van de 
overweging in bet bestreden besluit, dat de 
wenschelijkheid van de opneming van de pa
tiente eerst geconstateerd zou zijn, nadat zij 
wederom in haar woning te Amsterdam was 
teruggekeerd, meedeelt, dat deze wensche
lijkheid reeds op 3 Aprii 1941 te Hilversum 
is vastgesteld, doch dat, aangezien de ge-• 
meente Hilversum bleef weigeren Mevrouw 
Van Zeben te verplegen en haar op 24 April 
naar Amsterdam heeft doen vervoeren, de 
gemeente Amsterdam haar op 26 April 1941 
in een ziekenhuis heeft doen opnemen; dat 
hier zijns inziens inderdaad aanleiding tot 
toepassing van art. 40 der Armenwet be
staat; dat zijns inziens de kosten van ver
pleging van de weduwe Van Zeben in het 
Wester Gasthuis te Amsterdam alsnog ten 
laste van de gemeente Hilversum behooren 
te worden gebracht; 

0. dat weliswaar de dienst vanMaatschap
schappelijk Hulpbetoon te Hilversum door 
het op zich nemen van de kosten van het 
vervoer per ziekenauto de terugkomst van 
de weduwe Van Zeben in Amsterdam heeft 
bevorderd, doch dat daarin geen aanleiding 
tot toepassing van het bepaalde bij art. 40, 
tweede lid der Armenwet kan worden ge
vonden; 

dat immers de weduwe Van Zeben te Am
sterdam woonde en slechts tijdelijk bij haar 
zoon te Hilversum logeerde; 

dat haar in laatstgenoemde gemeente een 
ongeluk trof, dat weliswaar verpleging in een 
ziekeninrichting noodzakelijk maakte, maar 
geenszins van dien aard was, dat cmzichtig 
vervoer naar haar woonplaats niet verant
woord zou zijn; 

dat blijkens de niet weersproken mededee
ling, in de openbare vergadering der Afdee
ling van den Raad van State, voor de Ge
schillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, namens den dienst 
van Maatschappelijk Hulpbetoon gedaan1 
aan terugkeer naar hare woonplaats door de 
weduwe Van Zeben de voorkeur werd ge
geven boven verpleging in Hilversum; 

dat onder deze omstandigheden Maat
schapelijk Hulpbetoon te Hilversum, door de 
weduwe Van Zeben in de gelegenheid te stel
len per ziekenauto naar Amsterdam terug te 
keeren, niet kan gezegd worden zich te heb
ben schuldig gemaakt aan een gedraging, 
welke strijdig zou zijn met de Armenwet of 
redelijkerwijze tegenover den desbetreffen
den dienst te Amsterdam of tegenover de 
armastige zelve als onbehoorlijk zou moeten 
worden aangemerkt; 

dat dus terecht bij het bestreden besluit is 
geoordeeld, dat in dit geval aan het bepaalde 
in art. 40 der Armenwet geen toepassing be
hoort te worden gegeven; 

Gezien deze wet; 
Heeft op grond van paragraaf r der Ver

ordening No. 23 11940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 

• betreffende de bevoegdheden van de Secre-
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tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

22 Mei z942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken. (Gemeentewet art. 
228d.) 

Het beleggen van gelden in Groot
boekinschrijvingen is slechts dan verant
woord, wanneer vaststaat dat de ge
meente in de naaste toekomst voor die 
gelden geen passende bestemming kan 
vinden. Nu t en laste der gemeente geld
leeningen loopen, op welke vervroegde 
aflossing mogelijk is, en bovendien ver
moedelijk binnenkort nieuwe kapitaals
uitgaven voorziening zullen vorderen, 
vormt een en ander een meer aangewe
zen bestemming voor bedoelde gelden 
dan de voorgenomen aankoop van Groot
boekinschri ivingen. 

De Secretaris -Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den 
burgemeester der gemeente Holten tegen het 
besluit van den Commissaris der provincie 
Overijssel van 14 Jan. 1942, no. A 5556/428, 
2e afdeeling, bij welk besluit goedkeuring is 
onthouden aan het besluit van den voor
noemden burgemeester van 21 Nov. 1941, 
no. 2680, tot het beleggen van een bedrag 
groot f 727.23, door aankoop van een in
schrijving in het Grootboek der Nederland
sche Werkelijke Schuld; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord, advies van 
22 April 1942, no. 57); 

0. dat het bestreden besluit van den Com
missaris der provincie Overij ssel steunt op 
de overwegingen, dat inschrijvingen in het 
Grootboek der Nederlandsche Werkelijke 
Schuld, hoe een solide belegging op zich zelf 
genomen ook, aan koersschommelingen on
derhevig zijn en de effectieve rente daarvan 
aan den lagen kant is; dat het m eer in over
eenstemming met een goed financieel beheer 
moet worden geacht, de bedoelde kapitaals
ontvangst, bestaande eensdeels uit de op
brengst wegens verkoop van boomen en an
derdeels uit aflossing van een hypothecaire 
schuld, aangevuld met andere k apitaalsont
vangsten tot ronde bedragen, thans of in de 
naaste toekomst onder bepaalde voorwaar
den aan te wenden voor buit engewone af
lossing op enkele ten laste der gemeente Hol
ten loopende geldleeningen; dat a lsdan im
mers niet alleen een geringe rentebesparing 
zal worden verkregen, doch bovendien het 
risico van koersverlies, hetwelk, in aanmer
king nemende, dat bij deze inschrijvingen 
nimmer uitloting plaats vindt en gele t op 
het huidige koersniveau, geenszins denkbeel
dig is, zal kunnen worden vermeden; dat bij
aldien tegen deze wijze van aanwending ge
gronde bezwaren zouden worden aangevoerd, 

het in verband m et de gebleken terughou
dendheid van de kapitaalmarkt om gelden 
op langen termij n aan de gemeenten te ver
strekken tegen het door het centrale gezag 
voorgeschreven rentetype van drie en een 
half t en honderd, een tijdelijke belegging 
meer aanbeveling verdient dan de gekozene, 
opdat de gemeente Holten ten alien tijde 
zonder het te gelde maken van effecten , met 
al de onzekere kansen van koersverlies daar
aan verbonden, in haar bestaande of plotse
ling opkomende kapitaalsbehoeften, zij het 
dan slechts wellicht voor een bepaald ge
deelte, zelf kan voorzien; dat, ook al zou de 
gemeente de kapitaalsmarkt bereid vinden 
aan haar gelden ter leen te verstrekken, toch 
aan de voorgestelde wijze van belegging de 
voorkeur meet worden gegeven, aangezien 
op deze wijze mede zal worden bevorderd, 
dat de kapitaalsmarkt zooveel mogelijk be
schikbaar blijft voor h et onderbrengen van 
Staatsleeningen; dat derhalve ook uit een 
oogpunt van algemeen belang reserveering 
van het bedoelde kapitaal voor dekking van 
eigen kapitaalsbehoeften de aangewezen weg 
is, te meer, nu uit een ambtsbericht van den 
burgemeeste r dd. 19 Dec. 1941, no. 2896 is 
gebleken, dat dit bedrag kan worden ge
voegd bij een neg te beleggen bedrag van 
f 9000; dat op grond van het vorenstaande 
het besluit niet voor goedkeuring in aan
merking komt ; 

dat de burgemeester van Holten in be
roep aanvoert, dat het beleggen van gelden 
door aankoop van een inschrijving in het 
Grootboek der Nederlandsche Werkelijke 
Schuld; ondanks koersschommelingen, de tij
den door inzonderheid voor de gemeenten 
steeds heeft gegolden als een solide beleg
ging en voorts de gemeenten als onderdeelen 
van den Staat der Nederlanden hiermede de 
credietwaardigheid van den Staat helpen be
vorderen; dat een bui ten gewone aflossing met 
het bovengenoemde kapitaal ad f 727.23 op 
enkele ten laste der gemeente loopende geld
leenin gen geen voordeelen zoude medebren
gen; dat tijdelijke belegging van deze gelden 
met het cog op het kleine bedrag voor de 
voorziening van kapitaalsbehoeften van ge
ringe beteekenis is; dat derhalve belegging 
van deze gelden tegelijk met een bedrag van 
f 9000 door aankoop van een inschrijving in 
het Grootboek der Nederlandsche Werke
lijke Schuld, waartoe bij besluit van den 
raad der gemeente Holten dd. 24 Dec. :x940, 
no. 2243 werd besloten, goedgekeurd door 
Ged. Staten dd. 7 Jan. 1941, 2e afd. no. 
15409/1 24 en waartoe inmiddels reeds stap
pen werden gedaan, voor de gemeente we! 
de meest aangewezen weg is, aangezien dit 
niet schadelijk kan worden geacht aan haar 
vermogenstoestand of in strijd met de ge
meentelijke belangen; 

0 . dat het beleggen van gelden in Groot
boekinschrijvingen slechts dan verantwoord 
is, wanneer vaststaat dat de gemeente in de 
naaste toekomst voor die gelden geen pas
sende bestemming kan vinden ; 

da t immers de kosten op aankoop en ver
. vreemding v a llende en het risico van koers

K. 2663 
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verlies zoodanige, bij uitstek degelijke en 
vaste belegging, in andere gevallen minder 
gewenscht maken; 

dat in casu, nevens het bovenbedoelde ka
pitaal ad f 727.23 nog een bedrag van f 9000 
beschikbaar is, terwijl ten laste van de ge
meente Holten geldleeningen loopen, op 
welke vervroegde aflossing mogelijk is, en 
bovendien vermoedelijk binnenkort nieuwe 
kapitaalsuitgaven voorziening zullen vorde
ren. 

dat een en ander voor een bedrag van ten 
naastenbij f 10,000 een meer aangewezen be
stemming vormt dan de voorgenomen aan
koop van Grootboekinschrijvingen; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening no. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten : 

het beroep ongegrond tc verklaren. 
(A. B.) 

25 Mei 1942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Op
voeding, Wetenschap en Cultuurbescher
ming. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
22bis.) 

Ouders van leerlingen eener o. 1. school 
kunnen niet worden ontvangen in hun 
beroep tegen een besluit van den Com
missaris der provincie, waarbij is beslist, 
dat de instandhouding der school niet 
ingevolge art. 19 wordt gevorderd. Dit 
beroep staat ingevolge art. 22bis tweede 
lid slechts open voor den gemeenteraad 
en elk zijner leden en kan als gevolg van 
de omstandigheid dat ingevolge de acht
ste verordening van den Rijkscommissa
ris betreffend bijzondere maatregelen op 
administratiefrechtelijk gebied de werk
zaamheden der gemeenteraden blijven 
rusten en worden waargenomen door den 
burgemeester, en dat aan de raadsleden 
de hun uit hun lidmaatschap van den 
gemeenteraad voortspruitende bevoegd
heden en aanspraken niet meer toeko
men, voorshands uitsluitend worden 
uitgeoefend door den burgemeester. Dit 
brengt echter niet mede, dat dit beroeps
recht thans aan anderen zou toekomen. 

De S ecretaris-Generaal van het Departe
m ent van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Gezien het beroep, ingesteld door J . Tjoel
ker en 20 anderen, allen ouders van leerlin
gen der openbare lagere school te Stiens 
(Tichelwerk), gemeente L eeuwarderadeel, 
tegen het besluit van den Commissaris der 
provincie Friesland van 28 Jan. 1942 , no. 
60, 2e afd., voor zooveel daarbij is beslist, 
dat de instandhouding van die school niet 
ingevolge art. 19 der Lager Onderwijswet 
1920 wordt gevorderd; 

D en Raad van Stat~, Afdeeling voor de 
L. 1942 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Mei 1942, no. 79; 

0. dat de appellanten, die het onderwer
pelijke beroep hebben ingesteld als ouders 
van leerlingen der openbare lagere school te 
Stiens (Tichelwerk), in dat beroep niet kun
nen worden ontvangen, aangezien ingevolge 
het tweede lid van art. 22bis der Lager On
derwijswet 1920 van de daarbedoelde beslui
ten van Ged. Staten slechts beroep open 
staat voor den gemeenteraad en elk zijner 
leden; 

dat tot een andere beslissing niet vermag 
te leiden de omstandigheid, dat ingevolge de 
achtste verordening van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende bij zondere maatregelen op ad
ministratief-rechtelijk gebied de werkzaam
heden der gemeenteraden blijven rusten en 
worden waargenomen door den burgemees
ter, en aan de raadsleden de hun uit hun lid
maatschap van den gemeenteraad voort
spruitende bevoegdheden en aanspraken niet 
meer toekomen; 

dat immers hieruit slechts voortvloeit, dat 
het recht van beroep in art. 22bis voorshands 
uitsluitend kan worden uitgeoefend door den 
burgemeester en niet meer toekomt aan de 
leden der gemeenteraden, doch dat dit geens
zins medebrengt, dat dit beroepsrecht thans 
aan anderen zou toekomen; 

Gezien de Lager Onderwijswet 19:io; 
Heeh op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening no. 23/u)40 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen- Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

de appellanten niet-ontvankelijk te ver
klaren in hun beroep. 

(A. B .) 

26 Mei 1942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Wa
terstaat. (Wegenwet art. 30.) · 

Nu de onderwerpelijke brug sinds 
menschenheugenis door den erflater van 
appellant en <liens breeder is onderhou
den, zijn deze erfgenamen als eigenaren 
van twee aanliggende perceelen terecht 
als onderhoudsplichtigen op den legger 
vermeld. Daaraan doet niet af, door wien 
de brug destijds is gelegd, noch dat van 
de brug, welke een openbare is in den 
zin der Wegenwet, behalve door appel
lant en zijn breeder, ook door anderen 
pleegt te worden gebruik gemaakt. In 
den !egger behoort te worden vastgelegd 
het aandeel, dat elk der beide eigenaren 
in het onderhoud heeft. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Waterstaat; 

Gezien het beroep, ingesteld door G. L. A. 
Persoon te Schiebroek tegen het besluit van 
den Commissaris der provincie Zuid-Hol
land van 23 Sept. 1941, Res. no. 434, tot ge
wijzigde vaststelling van den !egger van 
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wegen in de gemeente Berkel en Rodenrijs; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
29 April 1942, no. 71); 

O. dat B. en W. der gemeente Berkel en 
Rodenrijs op 6 Sept. 1940 ingevolge de We
genwet hebben opgemaakt een !egger van 
de wegen, gelegen buiten de door Ged. Sta
ten van de previncie Zuid-Holland bij be
sluit van 14/28 Nov. 1933, B. no. u61 (1e 
Afd.) G.S. no. 353 en 25 Jan./J Febr. 1938, 
B. no. 227 (1e Afd.) G.S. no. 260/i, inge
volge art. 27, tweede lid, van de Wegenwet 
vastgestelde bebouwde kom(men), van de 
wegen, bedoeld in art. 28 van de Wegenwet, 
welke deels binnen, deels buiten die be
bouwde kom (men) zijn gelegen, alsmede van 
de toegangswegen naar stations, als bedoeld 
bij art. 70 van de Spoorwegwet; 

dat de Commissaris der previncie Zuid
Holland bij besluit van 23 Sept. 1941, Res. 
no. 434, dezen legger in rood gewijzigd heeft 
vastgesteld, onder meer ten aanzien van de 
onder no. 5 verme11 e houten brug, lang 4.50 
meter, breed 5 meter doorstreomingswijdte 2 
meter gelegen voor de zuidoostelijke grens 
van het kadastrale perceel, sectie B, no. 
2464 (kolom VI achteraan), waarvan (in 
kolom VII) als onderhoudsplichtige zijn 
aangewezen de eigenaren der kadastrale per
ceelen gemeente Schiebreek zonder sectie, 
nos. 2198 en 2199 (zijnde G. L . A. Persoon 
te Schiebreek, eigenaar van het perceel no. 
2198 en H. C . J. Persoon, eigenaar van het 
perceel no. 2199); 

dat tegen dit besluit G. L. A. Persoon in 
bereep is gekomen, aanvoerende, dat hij be
zwaar maakt tegen de aanwijzing als onder
houdsplichtige van de bedoelde brug in den 
weg, genaamd Bonfut; dat zijn vader deze 
brug niet heeft aange!egd; dat hij deze brug 
voor zich zelf heeft onderhouden doch niet 
voor anderen; dat eerst zijn broeder is aan
geschreven en nu ook hij; dat hij niet in
ziet, waarem niet ook de anderen zijn aan
gewezen; 

0. dat, blijkens de ingewonnen ambtsbe
richten, de voormelde brug sinds menschen
heugenis door den erflater van den appel
lant en diens breeder H. C. J. Persoon is 
onderhouden, zoodat zijne genoemde erfge
namen, als eigenaren van de perceelen ge
meente Schiebroek zonder sectie nos. 2198 
en 2199, terecht als onderhoudsplichtigen op 
den !egger zijn vermeld ; 

dat daaraan niet afdoet door wien de be
doelde brug destijds is gelegd, noch dat van 
deze brug, welke eene openbare is in den zin 
der Wegenwet, behalve door den appellant 
en zijn breeder, ook door anderen pleegt te 
worden gebruik gemaakt; 

dat het bestreden besluit mitsdien behoort 
te worden gehandhaafd, behoudens dat het 
aanbeveling verdient in den !egger vast te 
leggen het aandeel, dat elk der beide eige
naren in het onderhoud heeft; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grend van paragraaf r der Ver

ordening no. 23/r940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 

betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

met ongegrondverklaring van het inge
stelde bereep het bestreden besluit van den 
Commissaris der provincie Zuid-Holland van 
23 Sept. 1941, Res. no. 434 te handhaven, 
behoudens dat in kolom VII van den legger 
alsnog achter ,.cigenaren der kadastrale per
ceelen gemeente Schiebroek, zonder sectie, 
nos. 2198 en 2199" alsnog wordt vermeld: 
ieder voor de helft. 

(A. B.) 

26 Mei 1942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Wa
terstaat. (Wegenwet art. 4.) 

Nu vaststaat, dat de spoorbrug te De
venter na het tijdstip van dertig jaren 
v66r het inwerkingtreden der Wegenwet 
ten minste gedurende dertig jaren voor 
een ieder toegankelijk is geweest, terwijl 
het 2e lid van art. 4 in dezen niet van 
toepassing is, is de brug, voorzoover 
dienstig aan het wegverkeer, als open
bare weg te beschouwen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door de N. V. 
Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht tegen 
het besluit van Ged. Staten van Overijssel 
van 13 Mei 1941, 3e afdeeling, No. 2956, tot 
vaststelling van den wegenlegger der ge
meente Deventer; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 6 Mei 1942, No. 66); 

0. dat Ged. Staten van Overijssel bij be
sluit van 13 Mei 1941, 3e a fdeeling, No. 2956, 
hebben vastgesteld den !egger der wegen 
voor de gemeente Deventer; 

dat Ged. Staten daarbij met betrekking 
tot een door de N. V. Nederlandsche Spoor
wegen ingediend bezwaarschrift, waarbij zij 
ten aanzien van den op den legger geplaat
sten weg 10 te kennen gaf, dat het in kolom 
IV en in kolom VI onder a en het hierachter 
in de kolommen VII tot en met XI vermel
de omtrent de spoorbrug zou moeten wor
den geschrapt, daar deze brug noch in den 
!egger, noch op de daarbij behoorende teeke
ning behoort voor te kome n, aangezien zij 
geen onderdeel van een openbaren weg is, en 
dat voor het gedeelte weg tusschen de spoor
brug en de grens van de gemeente Deventer 
in den !egger genoemd ter lengte van 12 m, 
33 m, 16.50 m, 12.50 m en 506 m de N. V. 
Nederlandsche Spoorwegen ten onrechte als 
onderhoudsplichtige vermeld is, hebben 
overwogen, dat uit een ingesteld onderzoek 
is gebleken, dat tijdens de onderhandelingen 
omtrent het door de gemeente Deventer aan 
de Koninklijke Nederlandsche Spoorweg 
Maatschappij bij den aanleg van den spoor
weg Apeldoorn-Almelo verleende subsidie 
is overeengekomcn, dat de spoorwegmaat
schappij zou tot ~tand brengen en onderhou-
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den een spoorwegverbinding en een verbin
ding - met toegangswegen - voor particu
lier verkeer tusschen de beide rivieroevers; 
dat verbinding voor particulier verkeer is 
tot stand gebracht door op de spoorbrug aan 
beide zijden van de spoorlijn een rijweg aan 
te brengen met aan de buitenzijde van iede
ren rijweg een uitgebouwd voetpad, zoomede 
door den aanleg van toegangswegen naar de 
spoorbrug aan de Overijsselsche en Gelder
sche zijde; dat de bedoelde verbinding voor 
het particulier verkeer heeft opengestaan en 
mitsdien als openbaar moet worden aange
merkt; 

dat, daar de N. V. Nederlandsche Spoor
wegen voor de onderhavige aangelegenheid 
moet geacht worden in de rechten en ver
plichtingen van de Koninklijke Nederland
sche Locaalspoorwegmaatschappij te zijn ge
treden, de genoemde N. V. moet worden aan
gemerkt als onderhoudsplichtige van alle 
bovenbedoelde werken; dat er geen enkele 
reden bekend is, waarom de N. V. Neder
landsche Spoorwegen van een onderhouds
plicht van den zuidwestelijken oprit aan de 
Geldersche zijde - in tegenstelling met die 
aan de stadszijde - zou zijn vrijgesteld; dat 
de bezwaren van de N. V. Nederlandsche 
Spoorwegen in verband met het vorenstaan
de noch wat de openbaarheid, noch wat den 
onderhoudsplicht betreft gegrond zijn te 
achten; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de 
N . V. Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat Ged. 
Staten ten onrechte geen gevolg hebben ge
geven aan haar verzoek om te bepalen, dat 
de in den weg No. 10 gelegen spoorbrug geen 
onderdeel is van een openbaren weg en de 
omschrijving van dien weg in den legger te 
wijzigen in den door haar aangegeven zin; 
dat ten behoeve van den aanleg van den 
locaalspoorweg Apeldoorn-Deventer-Almelo 
in 1881 door de gemeente Deventer een sub
sidie van f 3 50,000 is verleend aan de Ko
ninklijke Nederlandsche Locaalspoorweg 
Maatschappij, onder voorwaarde onder meer, 
dat de in <lien spoorweg opgenomen IJssel
brug ook voor gewoon verkeer zou worden 
ingericht; dat van deze subsidie een bedrag 
van f 50,000 kan worden geacht op deze 
brug betrekking te hebben; dat de K .N.L.S. 
deze voorwaarde heeft aanvaard bij eene 
verklaring, waarin onder meer voorkomt, 
dat het onderhoud, de bewaking en de ver
lichting van de brug ten laste der K.N.L.S. 
kwamen; dat de gemeente Deventer daar
door tegenover de K.N.L.S. een persoonlijk 
recht heeft verkregen om van haar als een 
der contra-prestaties voor de genoten sub
sidie te verlangen, dat de spoorbrug voor 
publiek verkeer werd opengesteld; dat van 
eene bestemming van die spoorbrug door den 
eigenaar (K.N.L.S.) tot openbaren weg hier 
geen sprake is ; dat dit toch noodig was om 
onder de toenmalige wetgeving een weg 
openbaar te doen zijn; dat de spoorbrug dan 
ook terecht niet is geplaatst op den !egger 
der wegen; dat zij allereerst het spoorweg
belang diende; dat de K.N.L.S. haren spoor-

weg niet zelf heeft geexploiteerd, maar de 
exploitatie heeft opgedragen aan de Hol
landsche IJ zeren Spoorweg Maatschappij 
(verder genoemd H.S.), welke tevens op zich 
nam het onderhoud van al hetgeen tot den 
spoorweg behoorde; dat de H .S . derhalve 
namens de K.N.L.S. ook de spoorbrug onder
hield; dat bij akte dd. 28 Juli 1920 de H.S. 
de lijnen van de K.N.L.S. heeft aangekocht; 
dat de overdracht werd geacht op 1 Juli 1920 
te hebben plaats gehad; dat daarbij werd 
bepaald, dat de H.S. van de K.N.L.S. alle 
rechten overnam, die de K.N.L.S. op 1 Juli 
1920 had, uit welken hoofde ook, waartegen
over de H .S. zich verbond de uit een en ander 
voortvloeiende verplichtingen, voorzoover 
deze den aanleg en de exploitatie dier lijnen 
betreffen, te zullen naleven; dat de verplich
ting van de K.N.L.S . om de spoorbrug voor 
publiek verkeer open te stellen, niet voort
vloeide uit een door de H . S. overgenomen 
recht; dat derhalve de H .S. die verplichting 
niet overnam; dat daarbij nog komt, dat in 
verband met den verkoop de subsidie ten 
voile aan de gemeente Deventer is terugbe
taald; dat de H.S. het standpunt, dat zij de 
bedoelde verplichting van de K.N.L.S. niet 
heeft overgenomen, welbewust heeft inge
nomen; dat zij, appellante, dit standpunt 
juist acht; dat de H.S. nochtans, toen zij 
eigenares werd van den gemelden spoorweg, 
den bestaanden toestand heeft gehandhaafd; 
dat zij den spoorweg derhalve voor het pu
bliek heeft opengelaten en dien ook heeft 
onderhouden; dat zij tot het laatste was ver
plicht op grond van de spoorwegovereen
komst 1890 H.S., die voor hear sedert 1 Juli 
1920 als eenige concessie gold; dat alle vroe
gere concessies waren vervallen; dat het 
openstellen voor het publiek echter zuiver 
vrijwillig was; dat de H.S. het voornemen 
had om. wanneer te eeniger tijd de gemeente 
Deventer zelf een brug over den IJssel zou 
aanleggen, aan het gebruik van de spoorbrug 
door het publiek een einde te maken; dat 
dit aan de Regeering is medegedeeld en ook 
aan de gemeente Deventer bekend zal zijn ; 
dat de H.S. dit standpunt kon innemen, om
dat onder de toenmalige wetgeving en ju
rusprudentie, gebruik van een weg door het 
publiek, wanneer dit geschiedt bij gedoogen 
van den rechthebbende, hoelang ook voort
gezet, den weg niet openbaar maakte; dat 
tot zoover het haars inziens juiste stand
punt van de H.S. is uiteengezet; dat hare 
vennootschap eigenares werd van den spoor
weg ingevolge de Wet betreffendeSpoorweg
reorganisatie (Wet van 26 Mei 1937, Stbl. 
No. 520); dat ingevolge deze wet de S.S. en 
de H.S. bij overeenkomst dd. 15 Dec. 1937 
haar geheele bedrijf - dat, zooals bekend, 
voor gemeenschappelijke rekening gedreven 
werd - met ingang van 1 Jan. 1938 aan 
hare vennootschap hebben overgedragen; 
dat daarin bepaald is, dat de onroerende goe
deren aan haar overgaan met alle Justen en 
lasten, deze laatste voorzoover zij volgens 
het gemeene recht op een rechtsopvolger 
krachtens bijzonderen titel overgaan; dat het 
beding van de gemeente Deventer stellig geen 



1942 26 MEI 196 

zakelijk recht maar een persoonlijk recht 
is en - gesteld, dat de H.S. dit beding hadde 
overgenomen - niet op haar zou zijn over
gegaan; dat, nu de H.S. dit beding zelf niet 
heeft overgenomen van de K.N.L.S., als 
vaststaande mag worden aangenomen, dat, 
gelet op de evengenoemde redactie, hare 
vennootschap dit zeker niet van de H.S. en 
nog minder van de K.N.L.S. heeft overgeno
men en dat het argument van Ged. Staten, 
dat hare vennootschap voor de onderhavige 
aangelegenheid in de rechten en verplich
tingen van de K.N.L.S. is getreden, mitsdien 
onjuist is; dat zij voorts ten onrechte is aan
gewezen als onderhoudsplichtige van het ge
deelte weg tusschen de spoorbrug en de grens 
der gemeente Deventer; dat de reden, dat zij 
den oprit aan de Stadszijde we! onderhoudt, 
is, dat daarvoor eene contractueele verplich
ting bestaat; dat zij is te vinden in de on
derhandsche koopakte dd. 12/13 November 
1886, gesloten tusschen de K.N.L.S. en de 
gemeente Deventer en we! in art. 1 onder 3e; 
dat, indien deze onderhoudsverplichting niet 
zou hebben bestaan, dan ook deze oprit niet 
door haar zou onderhouden worden; dat ten 
aanzien van den zuidwestelijken oprit een 
dergelijke verplichting niet bestaat; dat die 
oprit dan ook door haar niet wordt onder
houden; 

0. dat de appellante ten onrechte - an
ders dan voortvloeit uit de eerste verorde
ning van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied No. 36/i940 be
treffende bijzondere maatregelen op admini
stratief gebied in verband met paragraaf 1 
der Verordening No. 23/1940 betreffende de 
bevoegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de Nederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur - het beroepschrift 
heeft gericht tot den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie instede van 
tot den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Waterstaat; 

dat het beroepschrift bij het Departement 
van Justitie is ingekomen op 1 Juli 1941 en, 
na doorgezonden te zijn, het Departement 
van Waterstaat eerst op 21 Juli heeft be
reikt, zoodat, aangezien de !egger ter inzage 
was gelegd op 3 Juni 1941, de bij art. 37, 
derde lid, der Wegenwet gegunde beroeps
termijn van 30 dagen niet is in acht geno
men; 

dat echter, nu het beroepschrift tijdig tot 
het centraal gezag, zij het niet tot het ten 
deze bevoegd orgaan, was gericht, onder de 
gegeven omstandigheden in deze onregelma
tigheid geen voldoende aanleiding kan wor
den gevonden, de appellante in haar beroep 
niet te ontvangen; 

dat derhalve in dit geschil ten principale 
eene beslissing moet worden gegeven ; 

0. ten aanzien van de vraag, of de onder
havige brug, voorzoover dienstig aan het 
wegverkeer, als openbare weg moet worden 
beschouwd, dat vaststaat, dat deze brug na 
het tij dstip van dertig jaren v66r het inwer
kingtreden van de Wegenwet t en minste ge
durende dertig jaren voor een ieder toegan
_kelijk is geweest, terwijl zich hier niet het in 

het tweede lid van art. 4 dier wet bedoelde 
geval heeft voorgedaan; 

dat mitsdien de brug ingevolge art. 4, eer
ste lid onder I der Wegenwet, voorzoover 
dienstig aan het wegverkeer, als openbare 
weg is te beschouwen; dat daaraan geenszins 
afdoet, dat - zooals de appellante nog nader 
tegen het van toepassing zijn van de Wegen
wet ten deze heeft aangevoerd - ingevolge 
art. 27 der Spoorwegwet bij algemeenen 
maatregel van bestuur ter bescherming van 
spoorwegbelangen voorschriften o.a. ten aan
zien van deze brug kunnen worden gegeven 
en dat met gebruikmaking van deze be
voegdheid een reglement van politie wegens 
het gebruik van deze brug voor gewoon ver
keer werd vastgesteld; 

dat toch niet valt in te zien, waarom de 
omstandigheid, dat het gewoon verkeer op 
de brug aan de bedoelde politiebepalingen is 
onderworpen, aan de toepassing van de bij 
de Wegenwet getroffen regeling van de open
baarheid in den weg zou staan; 

dat, al moge het waar zijn, dat de voor 
het gewone verkeer bestemde gedeelten van 
de spoorbrug dicht aan de spoorlijn raken , 
toch niet kan worden gezegd, dat hier de 
verkeersbanen voor het gewone verkeer niet 
als afzonderlijke, van de spoorlijn afgeschei
den wegen zouden kunnen worden be
schouwd; 

dat evenmin de gedeeltelijke vemietiging 
van de brug in Mei 1940, toen zij reeds open
baar was, aanleiding kan geven hare plaat
sing op den !egger na te laten, aangezien 
ook na deze feitelijkheid de brug moet ge
acht worden te 2ijn gebleven een weg in den 
zin der Wegenwet, welke ingevolge art. 27, 
eerste lid dier wet in den !egger behoort 
voor te komen; 

dat dus de brug terecht op den !egger is 
.gebracht; 

0. ten aanzien van de vraag, of de N. V. 
Nederlandsche Spoorwegen als onderhouds
plichtige van den toegangsweg tot de brug 
op den linker IJsseloever moet worden aan
gemerkt, dat, zoo er al bij het tot overeen
stemming komen tusschen de gemeente De
venter en de Koninklijke Nederlandsche Lo
caalspoorweg Maatschappij over het mede 
dienstig maken van den bouw van de spoor
brug aan het wegverkeer niet uitdrukkelijk 
is bedongen, dat de bedoelde toegangsweg 
door de Maatschappij zou worden onderhou
den , uit de in de stukken vermelde brief
wisseling ter zake van het sluiten der over
eenkomst voldoende blijkt, dat evenals de 
aanleg van den weg ten laste der Maat
schappij kwam, ook het onderhoud van den 
weg moet geacht worden toentertijd door de 
Maatschappij op zich te zijn genomen; 

dat te eer moet worden aangenomen, dat 
dit onderhoud was begrepen onder de ver
plichtingen, welke de Maatschappij op zich 
nam, wijl de Maatschappij na den aanleg 
van den weg metterdaad voor dit onderhoud 
zorg is gaan dragen en is blijven dragen; 

dat voorts, toen de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg Maatschappij (H.S.) de lijnen van 
de K.N.L.S. aankocht, de verplichting tot 
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onderhoud van den bedoelden toegangsweg, 
zooals blijkt uit de desbetreffende acte, 
welke op 22 April 1921 ten hypotheekkan
tore te Deventer is overgeschreeven, is over
gegaan aan de H.S., welke nog enkele jaren 
op het voetspoor van hare voorgangster 
daaraan zonder voorbehoud is blijven vol
doen; 

dat weliswaar het destijds aan de Konink
lijke Nederlandsche Locaalspoorweg Maat
schappij verleende subsidie door deze maat
schappij aan de gemeente Deventer werd te
ruggegeven, doch dat door de appellante niet 
is aangetoond, dat die teruggave de beeindi
ging van de door de Maatschappij op zich 
genomen onderhoudsverplichtingen, waaron
der die ten aanzien van den westelijken toe
gangsweg tot de brug, rechtens meebracht; 

dat deze verplichting, welke tevens pu
bliekrechtelijken steun kan vinden in het be
paalde bij art. 4 van het Wegenreg!ement 
Overijssel 1926, in het licht van de wet van 
26 Mei IQ:l7 (Stbl. No. 520), moet geacht 
worden bij gelegenheid van de spoorweg
reorganisatie in 19_1 7 te zijn overgegaan op 
de N. V. Nederlandsche Spoorwegen als op
volgster in rechten van de H .S.; 

dat de appellante nog nader gewezen heeft 
op de omstandigheid, dat de onderwerpelijke 
toegangsweg in verband met de tijdsomstan
digheden thans niet meer voor het gewone 
wegverkeer wordt gebezigd en tot spoorbaan 
is gemaakt, doch dat deze feitelijke verande
ring in het gebruik van den weg in den 
rechtstoestand van de desbetreffende strook 
gronds geen wijziging vermag te brengen en 
aan het van toepassing zijn van de desbe
treffende bepalingen der Wegenwet te dezen 
aanzien niet kan afdoen; 

dat dan ook rechtens de weg nog steeds 
als· een openbare weg in den zin der Wegen
wet is te beschouwen, nu zich geen der beide 
gevallen heeft voorgedaan, waarin ingevolge 
art. 7 dier wet een weg zijn openbaarheid 
verliest; 

dat dus de N. V. Nederlandsche Spoorwe
gen terecht als onderhoudsplichtige van den 
bedoelden toegangsweg in den !egger is ver
meld; 

Gezien de Wegenwet ; 
Heeft op grond van paragraaf r der Veror

dening No. 23/r940 van den Rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B .) 

27 Mei 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet art. 40.) 

Een onteigende, die in het onteigende 
perceel een bedrijf uitoefent, kan geens
zins onder alle omstandigheden er aan
spraak op maken in staat te worden ge
steld elders een pand te verkrijgen en in 
te richten, geschikt om daarin zijn be
drijf op denzelfden voet voort te zetten. 

De Rechtb. heeft vastgesteld, dat 
eischers bedrijf geen winst oplevert en 
geen redelijk uitzicht biedt in de toe
komst levensvatbaar te zijn. Wil de ont
eigende onder deze omstandigheden kos
ten maken tot bekoming van een nieuw 
bedrijfspand, dan zou de door hem gele
den schade geen noodzakelijk gevolg zijn 
van de onteigening en niet voor vergoe
ding in aanmerking mogen komen. 

P. Bergwerf, winkelier, wonende te Maas
sluis, c.s., eischers tot cassatie van een tus
schen partijen gewezen vonnis van de Arr.
Rechtb. te Rotterdam van 5 Maart 1942, adv. 
Mr. L. D. Pels Rijcken, 

tegen: 
de gemeente Maassluis, waarvan de zetel is 
gevestigd te Maassluis, in rechte vertegen
woordigd door den Burgemeester van Maas
sluis, zijnde G . M . C. Ort, wonende te Maas
sluis, verweerster in cassatie, adv. Mr. D. J. 
Veegens. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat bij het bestreden vonnis in het be

Jang der volkshuisvesting de onteigening is 
uitgesproken .ten name en ten behoeve van 
de gemeente Maassluis van het aan eischers 
toebehoorende perceel huis en erf Haven no. 
5 aldaar, kadastraal bekend gemeente Maas
sluis no. n16, groot 1 are 56 centiaren; 

dat deswege aan eischers als schadeloos
stelling is toegekend een bedrag van f 12175, 
terwijl voorts is bepaald, dat de onteigende 
partij nader omschreven werken zal uitvoe
ren aan het mede aan eischers toebehoorende 
pand Haven no. 6 te Maassluis; 

dat de Rechtbank bij het bepalen der aan 
eischers toekomende schadeloosstelling, voor 
zooveel in cassatie van belang heeft overwo
gen en beslist: 

dat de Rechtbank eveneens ovemeemt het 
bedrag, dat deskundigen als schadeloosstel
ling begrooten voor het geforceerd verkocht 
moeten worden van dat dee! van den win
kelvoorraad, dat niet tegen normalen prijs 
kan worden uitverkocht; 

dat het bedrag der daardoor te lijden scha
de wordt gesteld op f 250; 

dat toch gedaagden dezen weg van uitver
koop zullen moeten volgen, daar gedaagden 
niet in de noodzakelijkheid verkeeren om de 
winkelverkoop voort te zetten in een te stich
ten vervangend bedrijf; 

dat gedaagden in hun bedrijf in de jaren 
1937 t/m 1940 geen winst hebben gemaakt 
maar zelfs eenig verlies hebben geleden blij
kens de becijferingen, die de deskundigen in 
hun rapport hebbe n opgesteld aan de hand 
van de boekhouding van gedaagden, welke 
berekeningen door partijen niet zijn bestre
den; 

dat daaruit volgt, dat zooals de stand van 
het bedrijf thans is, opheffing van het in het 
onteigende pand uitgeoefende bedrijf naar 
economisch inzicht de juiste maatregel zou 
zijn; 

dat de door gedaagden gestelde mogelijk
heid, dat bij een verbeterde conjunctuur het 
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bedrijf in de toekomst levensvatbaarheid zou 
blijken te bezitten niet van invloed is op de 
aan gedaagden toe te kennen schadeloosstel
ling; 

dat gedaagden voor het verlies van hun 
eigendom reeds geheel schadeloos gesteld 
warden doordat hun de volle waarde daarvan 
wordt toegekend; 

dat zij enkel op grand van hun eigendoms
verlies geen aanspraak kunnen maken op een 
bedrag am een nieuw pand te verkrijgen am 
daarin hun bedrijf voort te zetten, zooals ge
daagden hebben betoogd, dat hun recht is, 
daar dit alleen het geval zou zijn wanneer 
gedaagden door de onteigening behalve het 
verlies van hun eigendom oak nag schade in 
het door hen in het onteigende pand uitge
oefende bedrijf zouden ondervinden en deze 
schade door het stichten van een nieuw pand 
in plaats van het onteigende zou zijn te on
dervangen; 

dat nu in het bedrijf verlies wordt geleden 
er van zulk een schade geen sprake is ; 

0. dat eischers tegen het bestreden vonnis 
als middel van cassatie aanvoeren: 

S . en/of v. t. van de artt. 1 58 Grondwet, 
2, 37, 40, 88 en 92 Onteig.wet, en 48 Rv.; 

doordien de Rechtbank in dit geding tot 
onteigening van een pand, waarin de eischers 
in cassatie een winkel in kruidenierswaren, 
galanterieen en aardewerk drijven, heeft 
overwogen en beslist: zie hiervoren (Red.); 

zulks ten onrechte: 
a. omdat de eischers in cassatie eerst dan 

volledig zullen zijn schadeloos gesteld, in
dien zij warden herplaatst in denzelfden toe
stand, waarin zij v66r de onteigening ver
keerden en derhalve in staat warden gesteld 
elders een pand te verkrijgen en in te rich
ten, geschikt am hun bedrijf daarin op den
zelfden voet voort te zetten; 

waaraan niet afdoet, dat de thans eischers 
in hun bedrijf in de jaren 1937 tot en met 
1940 geen winst hebben gemaakt maar zelfs 
eenig verlies hebben geleden, noch oak dat, 
zooals de stand van het bedrijf thans is, op
heffing van het in het onteigende pand uit
geoefende bedrijf naar economisch inzicht de 
juiste maatregel zou zijn; 

b. omdat de Rechtbank de door eischers 
in cassatie gestelde mogelijkheid, dat de in 
het onteigende pand gedreven winkelzaak in 
de toekomst levensvatbaarheid zou blijken te 
bezitten, niet buiten beschouwing had mogen 
laten, doch had behooren te onderzoeken, of 
de thans eischers met het oog hierop belang 
hebben hun bedrijf voort te zetten, dan wel 
een gegadigde zouden kunnen vinden, die met 
die m ogelijkheid zou rekening houden en 
dientengevolge bereid zoude zijn, de zaak 
tegen betaling van een koopprijs over te 
nemen; 

0. omtrent dit middel, dat de Rechtbank 
heeft vastgesteld, dat het winkelbedrijf, dat 
de onteigenden in het onteigende pand uit
oefenen, naar zijn huidigen stand geen winst 
oplevert en naar economisch inzicht het best 
ware op te heffen, terwijl de door de ontei
genden gestelde mogelijkheid, dat bij een ver
beterde conjunctuur het bedrijf in de toe-

komst levensvatbaarheid zou blijken te be
zitten, niet van invloed is op de aan de ont
eigenden toe te kennen schadeloosstelling; 

dat naar het oordeel van den Hoogen Raad 
de Rechtbank met laatstvermelde vaststel
ling te kennen geeft het uitzicht op de levens
vatbaarheid van het bedrijf in de toekomst te 
onzeker te achten am daaraan invloed toe te 
kennen bij het bepalen van de aan onteigen
den toekomende schadeloosstelling; 

dat uit een en antler de ongegrondheid van 
het middel in zijn beide onderdeelen voort
vloeit ; 

dat, wat onderdeel a aangaat, een onteigen
de, die in het onteigende een bedrijf uitoe
fent, geenszins onder alle omstandigheden er 
aanspraak op kan maken in staat te warden 
gesteld elders een pand te verkrijgen en in te 
richten, geschikt am daarin zijn bedrijf op 
denzelfden voet voort te zetten; 

dat bij de bepaling van de schadeloosstel
ling er van mag warden uitgegaan, dat een 
onteigende op redelijke wijze zal handelen 
am de door hem tengevolge van de onteige
ning te lijden schade te beperken en dus geen 
kosten zal maken voor verkrijging en inrich
ting van een nieuw bedrijfspand tot voort
zetting van een bedrijf, dat geen winst ople
vert en geen redelijk uitzicht biedt in de toe
komst levensvatbaar te zijn; dat, indien 
de onteigende dit we! zou doen, zulks geen 
schade zou vormen, die het noodzakelijk ge
volg is van de onteigening en voor vergoe
ding in aanmerking mag komen; 

dat voorts, wat onderdeel b van het mid
del betreft, bij dit onderdeel ten onrechte aan 
de Rechtbank wordt verweten het daarin ge
stelde onderzoek te hebben nagelaten; 

dat toch, zooals reeds vooraf is overwogen, 
de Rechtbank bij de in dit onderdeel aange
vallen overweging te kennen geeft het uit
zicht op levensvatbaarheid van het bedrijf 
in de toekomst te onzeker te achten am daar
aan invloed bij het bepalen van de schade
loosstelling toe te kennen; 

dat mitsdien het aangevoerde middel niet 
tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 350, Red.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
Onderdeel a van het middel stelt naar mijn 

gevoelen te algemeen, dat onteigenden het 
recht hebben te warden herplaatst in den
zelfden toestand, waarin zij v66r de ont
eigening verkeeren. Ik acht dit te algemeen 
gesteld, want al kan in een bepaald geval op 
grand van de in het te onteigenen pand re
gelmatig gemaakte bedrijfswinst, het alles
zins redelijk zijn, dat de onteigende gelegen
heid krijgt zijn oude bedrijf op denzelfden 
voet elders voort te zetten, zoo strijdt zulks 
dan volstrekt niet met den hoofdregel van 
het onteigeningsrecht, om slechts te vergoe
den de werkelijk te lijden of geleden schade. 
In een dergelijk geval is die schade een wer
kelijk gevolg van de onteigening, doch dit 
brengt m. i. niet mede, dat men oorzaak en 
gevolg mag omkeeren en uit het feit, dat aan 
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den onteigende wel eene schadevergoeding 
wordt gegeven voor het recht in den ouden 
toestand hersteld te warden, mag afleiden, 
dat dit recht een schadefactor bij elke ont
eigening zou zijn. 

Zooals ook de beide raadslieden van par
tijen bij pleidooi hebben ui teengezet, berust 
de stelling van onderdeel a op hetgeen Jon
ckers Nieboer in zijn ,,Onteigeningsrecht" 
(biz. 180 vlg.) afleidt uit de rechtspraak van 
den Hoogen Raad. Op grand der arresten 
van 10 Jan. 1916 (W. 10033; N. J. 1916, 
262), 24 Jan. 1916 (W. 9930; N. J . 1916, 
358), 4 Febr. 1916 (W. 9890; N . J . 1916, 
129) , en 13 Aug. 1917 (W. 10158; N . J. 1917, 
984, waarbij dan tevens in aanmerking moet 
warden genomen het arrest van 15 Juli 1910 
(W. 9053) , komt deze schrijver tot de slot
som: ,,De ondememer kan dus op den eisch 
van den eigenaar van het verloopen winkel
zaakje, om hem een nieuw perceel te ver
schaffen niet antwoorden: de aangewezen 
weg is, dat gij uw zaak liquideert, ik zal U 
dan de daardoor ontstane bedrijfsschade we! 
vergoeden, en evenmin kan hij met succes 
naar de gelegenheid verwijzen om een antler 
ge!ijkwaardig perceel te huren; de onteigende 
behoeft daarmede geen genoegen te nemen, 
hij heeft het recht om een antler perceel te 
koopen en de onteigenende partij moet hem 
de noodige fondsen verschaffen, om dit zon
der schade te kunnen ooen". 

Het komt mij voor, dat deze slotsom veel 
te ruim is. W anneer men elk der gevallen in 
genoemde arresten behandeld nader be
schouwt, blijkt m. i . duidelijk de juistheid 
van den ouden regel ,,ius in causa positum". 
In al die zaken heeft de. Rechter er naar 
gestreefd de werkelijk geleden en te lijden 
schade te vergoeden, en om dit te bereiken 
kan een factor zijn, dat de schadeloosstelling 
den onteigende in staat stelt een terrein of 
pand aan te koopen en in te richten, geschikt 
om daarin zijn zaak op denzelfden voet voort 
te zetten, doch dit is niet meer dan een mo
gelijkheid. Ik dee! dan ook geheel de opvat
ting van Mr. A. G . Lubbers in diens Am
sterdamsch proefschrift van 1919 ,,De bere
kening der schadeloosstelling in de onteige
ningsprocedure, die op biz. 94 zegt: 

,,Dat de onteigende eenig ,,recht" zou heb
b en om onder alle omstandigheden zijn be
drijf voort te zetten, zooals het in enkele 
vonnissen wel heet, is de zaak op haar kop 
zetten. Hij heeft slechts een recht, n.1. om 
volledig te warden schadeloos gesteld. De 
aangewezen weg daartoe kan zijn, dat hij in 
de gelegenheid wordt gesteld zijn bedrijf in 
een eigen perceel voort te zetten. Maar of 
die weg in eenig speciaal geval dient te war
den ingeslagen, moet nauwkeurig aan de 
hand der bedrijfswinst warden onderzocht". 

Kan onderdeel a van het middel niet tot 
cassatie leiden, zoo is dit naar mijn meening 
evenmin het geval met onderdeel b, waarin 
wordt geklaagd, dat de Rechtbank aan de 
gestelde en door haar in het midden gelaten 
toekomstmogelijkheden van het bedrijf geen 
enkelen invloed heeft willen toekennen. Op 
deze wijze drukte de geachte pleiter voor 

eischers zich bij zijn toelichting ten minste 
uit, daarbij erop wijzend, dat, wanneer on
derdeel a van het middel op zich zelf niet tot 
cassatie zou kunnen leiden, de beide gedeel
ten a en b in onderling verband moeten war
den gelezen. 

De eischers in cassatie hebben blijkens de 
feitelijke overwegingen van het vonnis een 
bezwaar gemaakt tegen de beschouwingen 
der deskundigen omtrent de vermogens
schade. Zij merkten daarbij het volgende op: 

,,Deskundigen oordeelen, dat wijl de win
kelzaak in de laatste jaren een gering verlies 
opleverde, het aangewezen is , dat het bedrijf 
gedeeltelijk geliquideerd wordt en overigens 
wordt overgebracht naar het pand Haven 
no. 13. 

Gedaagden zijn het met die opvatting niet 
eens. Al zou juist zijn, dat via de post ,,rente 
geinvesteerd kapitaal" de winkelzaak sedert 
1937 een klein verlies opleverde, zoo betee
kent dit toch niet, dat de winkelzaak niet 
eenige waarde zou hebben als loopend be
drijf. In verband met de moeilijkheden ver
bonden aan de vestiging en oprichting van 
een klein bedrijf in den tegenwoordigen tijd, 
heeft gedaagde's winkelzaak stellig een ze
kere handelswaarde. Gedaagden behalen den 
door deskundigen genoemden omzet bij een 
zeer geringe inspanning hunnerzijds en bij 
het volgen van zeer ouderwetsche methodes. 

Het is duidelijk, dat deze oude zaak nog 
een behoorlijke levensvatbaarheid heeft, in
dien door het assumeeren van jongere krach
ten naar een grooter debiet wordt gezocht. 

Indien gedaagden thans hun bedrijf gefor
ceerd moeten liquideeren, wordt hun de ge
legenheid ontnomen om hun zaak ter gelege
ner tijd over te dragen of door het opnemen 
van een jongere kracht uit te breiden. 

Gedaagden blijven van meening, dat zij in 
de gelegenheid moeten warden gesteld hun 
bedrijf op de huidige wijze te blijven uitoefe
nen, d. w. z. in een daartoe in te richten win
kel met annex waning". 

De Rechtbank zegt in haar 39ste, ook in 
het middel opgenomen, rechtsoverweging : 
,,dat de door gedaagden gestelde mogelijk
heid, dat bij een verbeterde conjunctuur het 
bedrijf in de toekomst levensvatbaarheid zou 
blijken te bezitten, niet van invloed is op de 
aan gedaagden toe te kennen schadeloosstel
ling". 

Nu wil het mij voorkomen, dat het onder
deel b in wezen klaagt over onvoldoende mo
tiveering, doch zulks onjuist is, gezien de 
overweging der Rechtbank, zooeven vermeld. 
De Rechtbank toch laat daarmede de toe
komstige levensvatbaarheid van het bedrijf 
niet in het midden, doch verwerpt deze. 
Eischers klagen erover dat de Rechtbank die 
toekomst buiten beschouwing laat, omdat 
hieromtrent uiteraard slechts mogelijkheden 
bestaan en niet een volstrekte zekerheid, 
waarbij dan de Rechtbank over het hoofd zou 
zien, dat bij het toekennen van bedrijfsschade 
steeds met mogelijkheden moet warden ge
rekend, daar over de toekomstige ontwikke
ling van een zaak nimmer volkomen zeker
heid zal bestaan. 
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Het laatste is zeker juist, doch dit brengt 
niet mede, dat de mogelijkheid dat een be
paald gevolg zal of kan intreden, tevens zou 
moeten medebrengen, dat het in eenig op
zicht waarschijnlijk is, dat die mogelijkheid 
ook werkelijkheid wordt. Eischers gaan er bij 
dit onderdeel m . i. te veel van uit, dat ,,mo
gelijk" en ,,waarschijnlijk" gelijksoortige be
grippen zijn. Het is mogelijk dat in ons kli
maat den geheelen winter geen sneeuw valt, 
doch waarschijnlijk is dit niet. 

Zeer juist drukt Mr. de Kadt het in het 
Ned. Juristenblad 1941 (biz. 577 vlg., 593 
vlg.) dan ook uit door te doen uitkomen, dat 
de Rechter alleen dan met eenige mogelijk
heid moet rekening houden bij het toekennen 
van schadevergoeding, wanneer dit vereischt 
wordt door den graad van waarschijnlijkheid 
welke in die mogelijkheid gelegen is. 

De rechtspraak eischt telkens een aan ze
kerheid grenzende waarschijnlijkheid, of in 
elk geval een mate van waarschijnlijkheid, 
welke redelijk geacht moet warden, wil de 
vooronderstelde mogelijkheid in aanmerking 
kunnen komen. Dit blijkt eenerzijds naar 
mijn gevoelen, o. a . u it de arresten van 13 
Jan. 1926 (W. n457 ; N. J . 1926, 295) en 
17 Febr. 1930 (W. 12148; N. J . 1930, 473), 
terwijl anderzijds voor het bestaan van een 
mogelijkheid zonder meer schadevergoeding 
niet wordt toegekend (cfr. 6 Juni 1923, W. 
n 312 , N. J. 1923, 954) . 

De meervermelde rechtsoverweging 39 der 
Rechtbank acht blijkbaar alleen een moge
lijkheid , doch geen waarschijnlijkheid aan
wezig, en het College behoefde d an ook op 
dit punt niet dieper in te gaan. 

Mijn conclusie strekt derhalve tot ver
werping van het beroep met veroordeeling 
van eischers in de kosten dezer procedure. 

(N. J.) 

27 Mei 1942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het D epartement van Bin
nenlandsche Zaken. (Armenwet art. 39.) 

Onder de in dit art. bedoelde rechter
lijke machtiging kan redelijkerwijze niet 
anders warden verstaan dan de laatste 
rechterlijke machtiging, welke tot de op
neming van den patient aanleiding heeft 
gegeven. Daarbij is het onverschillig, om 
welke reden aan den patient uit het ge
sticht, waarin hij krachtens een vroeger 
aangevraagde rechterlijke machtiging 
was opgenomen, ontslag is verleend. (In 
casu was patient als niet hersteld ontsla
gen uit een gesticht in Ned. Indie bij re
patrieering naar N ederland en krachtens 
nieuwe rechterlijke machtiging hier te 
lande in een gesticht opgenomen). 

De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de woonplaats van 
de armlastige krankzinnige Carolina J. S. 
Boers-Waller Diemont ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
20 Mei 1942, no. 86) ; 

0. dat Carolina Johanna Suzanna Boers, 
geboren Waller Diemont, sinds jaren krank
zinnig, en deswege krachtens rechterlijke 
machtiging in een krankzinnigengesticht te 
Buitenzorg (Nederlandsch-Indie) opgeno
men, na op 22 Juni 1932 uit deze inrichting 
als niet hersteld te zijn ontslagen, met haar 
echtgenoot naar Nederland repatrieerde, 
waar deze zich in de gemeente Baarn ves
tigde; 

dat krachtens op 14 Jan. 1935 aangevraag
de rechterlijke machtiging de patiente ter 
verpleging werd opgenomen in het krank
zinnigengesticht Willem Arntsz Stichting te 
Utrecht; 

dat, nadat de overeenkomst, krachtens 
welke de verpleging in deze inrichting plaats 
had, niet !anger werd nageleefd en de schul
denaar in gebreke was gesteld om te beta
len, de arrondissements-rechtbank te Utrecht 
bij beschikking van 15 Dec. 1940 het ontslag 
van de verpleegede heeft geweigerd, waarop 
het college van regenten der meergenoemde 
inrichting heeft verzocht, ten aanzien van de 
betaling van de verplegingskosten van de 
patiente eene beslissing, als bedoeld in art. 
39, 3e lid, der Armenwet, uit te lokken; 

dat de burgemeester van Baarn, aange
zocht de voormelde kosten voor rekening van 
zijne gemeente te nemen, daartoe evenwel 
niet bereid is gevonden, ender aanvoering, 
dat de patiente ten tijde van de vestiging in 
Nederland reeds krankzinnig was en zij geen 
domicilie had binnen het rijk; dat de rechter 
lijke machtiging van 14 Jan. 1935 in wezen 
een verlenging is van die verleend, bij de 
opneming van de patiente op 1 Maart 1932 
in het krankzinnigengesticht te Buitenzorg, 
daar zij uit dit gesticht als niet-hersteld werd 
ontslagen; dat zijns inziens niet op Baarn, 
doch op Buitenzorg, als gemeente van domi
cilie ten tijde van de aanvrage van de oor
spronkelijke rechterlijke machtiging, de on
derhoudsplicht zou rusten; dat, aangezien 
Buitenzorg echter buiten het Rijk ligt, de 
kosten van verpleging thans overeenkomstig 
het slot van het re lid van art. 39 der Armen
wet uit 's R ijks kas behooren te warden vol
daan ; 

0 . dat Carolina J . S . Boers, geboren Wal
ler Diemont, toen op 14 J an. 1935 hier te 
lande de rechterlijke machtiging, om haar in 
een krankzinnigengesticht te plaatsen, werd 
aangevraagd, krachtens art. 78 B . W . wette
lijk gedomicilieerd was ten huize van haren 
echtgenoot, die te Baarn zijn hoofdverblijf 
gevestigd had; 

dat dus de gemeente Baarn, ingevolge art. 
39 der Armenwet, voor de betaling van de 
verplegingskosten aansprakelijk is: 

dat de burgemeester van deze gemeente 
nu we! van meening is, dat aangezien de pa
tiente destijds uit een krankzinnigengesticht 
te Buitenzorg (Nederlandsch-Indie) als niet
hersteld ontslagen was, het tijdstip, waarop 
de rechterlij ke m achtiging om haar in dit 
gesticht te plaatsen, werd aangevraagd, ten 
deze beslissend zou zijn, doch ten onrechte, 
vermits ender de in art. 39 der Armenwet 
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bedoelde rechterlijke machtiging redelijker
wijze niet anders kan worden verstaan dan 
de laatste rechterlijke machtiging, welke tot 
de opneming van de patiente aanleiding 
heeft gegeven; 

dat het daarbij onverschillig is, om welke 
reden aan de patiente uit het krankzinnigen
gesticht, waarin zij krachtens eene vroeger 
aangevraagde rechterlijke machtiging was 
opgenomen, ontslag is verleend; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening no. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

de gemeente Baarn aan te wijzen als de 
woonplaats van de armlastige krankzinnige 
Carolina J. S. Boers, geboren Waller Die
mont, voor de toepassing van art. 39 der Ar
menwet. (A. B.) 

28 Mei z942 . UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58 lid 1; Wet Reserve-per
soneel landmacht 1905 art. 36.) 

H et verzoek om ontslag als reserve
kapitein der genie is subsidiair en ,,vi 
coactus" gedaan. Het daarop gegeven 
ontslag kan we! als op eigen verzoek ver
leend worden beschouwd. 

Verkeerd gebruik van bevoegdheid 
heeft niet plaats gehad, nu niet is beoogd 
in strijd met rechtvaardigheid, billijk
heid of legerbelang te handelen. 

Uitspraak in zake : 
Ir. C., wonende te Utrecht, eischer in 

hooger beroep, in persoon ter openbare 
terechtzitting verschenen, 

tegen: 
den Generaal-Majoor N . T. Carstens, ge
daagde in hooger beroep, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den eischer, 

alsmede als getuige-deskundige L. J. de Lagh , 
majoor der genie op non-activiteit, wonende 
te Utrecht, en als getuige Ir. J. P. Timmer, 
reserve 1 • luitenant der genie, wonende te 
Schiedam, beiden door eischer medegebracht; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat gedaagde op 16 Augustus 1941 het 

navolgende besluit heeft genomen: 
,,De Generaal-Majoor N. T. Carstens, 

daartoe gemachtigd door den Bevelhebber 
van de Duitsche weermacht in Nederland; 

Op de voordracht van het Hoofd van het 
Afwikkelingsbureau van het Departement 
van Defensie dd. 14 Augustus 1941, Afdee
ling C. , bureau 2 nr. 176 ; 

Gelet op de bepa!ingen der Wet voor het 
reservepersoneel der landmacht 1905; 

Besluit als volgt: op het daartoe door hen 
gedaan verzoek, een eervol ontslag te ver
leenen uit den militairen dienst aan den 
Reserve-kapitein Ir. C., van het wapen der 

genie, en . ... met toepassing van het be
paalde in de artikelen 36, sub 1 ° en 20 en 
37 der hiervoren aangehaalde Wet."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 23 Februari 1942 
- naar welker i houd hierbij wordt ver
wezen - het door Ir . C. ingeste!de beroep 
niet-ontvankelijk heeft verklaard, voorzoo
ver hij daarbij vorderde het geven of doen 
geven van een nieuwe beoord.eeling, het be
roep overigens ongegrond heeft verklaard en 
het besluit, waarvan beroep, in zooverre heeft 
gewijzigd , dat daaruit (wat Ir. C. betreft) 
de bewoordingen ,,op het daartoe door hem 
gedaan verzoek" vervallen; 

0 . dat Ir. C. tegen deze uitspraak tijdig in 
hooger beroep is gekomen en op de bij het 
beroepschrift aangevoerde gronden den Raad 
heeft verzocht 1 ° die uitspraak te vernieti
gen, 2 ° zijn grieven tegen de laatstelijk om
trent hem uitgebracht e beoordeeling te 
onderzoeken of te doen onderzoeken en 3° bij 
gegrondbevinding dier grieven te vernietigen 
de beslissing dd. 14 Juni 1941, Geheim Litt. 
K. 15, van het Hoofd van het Afwikkelings
bureau van het Departement van Defensie 
en een nieuwe beoordeeling te (doen) geven; 

In rechte : 
0. dat de evenvermelde beschikking dd. 

14 Juni 1941 door het Hoofd van het Afwik
kelingsbureau van het Departement van 
Defensie naar aanleiding van een door eischer 
ingediend bezwaarschrift als bedoeld in § 29 
van het Voorschrift bet reffende de beoor
deelingslijsten van de officieren bij de land
macht, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 
2 Juli 1928, S . 242, is genomen, nadat het 
advies was ingewonnen van een Commissie 
van onderzoek als bedoeld in § 30 van dat 
Voorschrift ; 

0. dat tegen die beschikking daarom inge
volge het bepaalde in de artikelen 2 en 4 der 
Militaire Ambtenarenwet 1931 in verband 
met artikel 3 lid 2 der Ambtenarenwet 1929 
op dezen Raad beroep heeft opengestaan en 
dat, nu daartegen binnen den in artikel 60 
van laatstgenoemde wet bepaalden termijn 
geen beroep is ingesteld, die beschikking 
rechtens onaantastbaar is geworden; 

0 . dat het door eischer in het beroepschrift 
onder 2 0 en 3 0 gevraagde mitsdien zonder 
nader onderzoek moet worden voorbijgegaan 
en de aangevallen uitspraak in elk geval moet 
worden bevestigd, vooizoover eischer daarbij 
in zijn vordering tot het geven of doen geven 
van een nieuwe beoordeeling niet-ontvanke
lijk is verklaard; 

0 . dat ten deze uitsluitend overblijft te 
onderzoeken, of het bestreden besluit dd. 
16 Augustus 1941 kan worden aangevochten 
op een der gronden, vermeld in artikel 58, 
1• lid der Ambtenarenwet 1929, j0 • a rtikel 2 
der Militaire Ambtenarenwet 1931; 

0. dienaangaande, da.t dit besluit kennelijk 
is genomen primair onder verwijzing naar 
artikel 36, 1• lid, aanhef en onder 1 ° van de 
wet voor het reserve-personeel der landmacht 
1905, alwaar is bepaald, dat een officier niet 
uit den dienst kan worden ontslagen dan op 
eigen verzoek, en subsidiair onder verwijzing 
naar artikel 36 , 1• lid, aanhef en onder 2 ° 
dier wet, inhoudende, dat het ontslag niet 
kan pJaats hebben dan na. het eindigen van 
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den tijd, waarvoor de officier ter beschik
king is; 

0. dat het Ambtenarengerecht van oordeel 
is, dat het ontslag niet mag worden aange
merkt als gegeven op eigen verzoek, daar 
aan het verzoek, door eischer bij grief van 
28 Juli 1941 met vermelding van voorwaar
den, subsidiair en ,,vi coactus" gedaan, niet 
de b eteekenis kan worden gehecht van een 
,,~igen verzoek" als in voormelde wetsbe
paling bedoeld; 

O. dat eischer, die in zijn in eersten aanleg 
i:igediend klaagschrift uitvoerig had betoogd, 
dat het ontslag ten onrechte ,,op eigen ver
zoek" was verleend, in zijn bij dezen Raad 
ingediend beroepschrift het standpunt van 
het Ambtenarengerecht heeft b~streden; 

0 . te dien aanzien, dat eischer in zijn 
voormelden brief van 28 Juli 1941 aan ge
daagde heeft geschreven, ,,dat hij indien on
nrmijdelijk m ocht zijn, dat hem eervol ont
slag wordt verleend uit den militairen dienst, 
er de voorkeur aan geeft, dat zulks ,,op ver
zoek" geschiedt, maar opmerkt, dat deze 
voorkeur berust op een dwangpositie", en 
voorts heeft verzocht, dat geen beslissing 
zou worden genomen, voordat een nader 
onderzoek zou zijn ingesteld, subsidiair, dat 
het eervol ontslag zou worden verleend ,,op 
verzoek" m et inachtneming van het hierop 
b etrekking hebbende ,,vi coactus" bij zijn 
handteekening; 

0 . dat gedaagde een nader onderzoek 
kennelijk onnoodig achtte en het ontslag 
heeft verleend ,,op eigen verzoek", hiermede 
te kennen gevende, dat hij het onvermijdelijk 
oordeelde, dat aan eischer eervol ontslag uit 
den militairen dienst werd gegeven; 

0. dat, daar aldus d e door eischer voor het 
ontslagverzoek gestelde voorwaarde was ver
vuld, het ontslag naar 's R aads oordeel we! 
kan worden aangemerkt als op eigen verzoek 
verleend; 

0. dat het geven van dit ontslag niet is in 
strijd met ar1 ikel 36, 1 • lid, aanhef en onder 
1 ° voormeld - hiermede integendeel juist 
in overeenstemming is - en ook overigens 
niet met eenig toepasselijk algemeen verbin
dend voorschrift strijdt; 

0. dat de Raad thans nog moet onder
.zoeken, of gedaagde bij het nemen van het 
ontslagbesluit van zijn bevoegdheid tot het 
verleenen van ontslag kennelijk een antler 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden 
waarvoor dezelve is gegeven; 

0. dat eischer heeft aangevoerd, dat dit 
het geval is, omdat gedaagde, alvorens het 
besluit te nemen, niet een antler onderzoek 
heeft ingesteld nopens de door hem (eischer) 
:ingebrachte b ezwaren tegen de te zijnen a an
zien bij opgemelde beschikking van 14 Juni 
1941 gegeven beoordeeling en gedaagde dien
t engevolge heeft gehandeld in strijd met de 
rechtvaardigheid, de billijkheid en het belang 
van het leger; 

0 . dat evenwel niet aannemelijk is en 
~ischer trouwens ook niet heeft beweerd, dat 
gedaagde l.leeft beoogd om met de rechtvaar
,digheid,, de billijkheid en het legerbelang in 
strijd te handelen, zijnde ook overigens niet 
.gebleken of gesteld, dat gedaagde met het 
verleenen van het ontslag iets anders heeft 
bedoeld dan de behartiging van het belang 

van den dienst; 
O. dat dierbij opmerking verdient, dat te 

dezen opzichte onverschillig is, of de over 
eischer gegeven beoordeeling, welke de aan
leiding tot het ontslag is geweest, al dan niet 
juist is; overmits er geen enkele grond be
staat aan te nemen - en eischer ook niet 
heeft aangevoerd - dat gedaagde zich niet 
te goeder trouw door die beoordeeling heeft 
la ten leiden; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat er 
ten deze geen sprake is van een misbruik van 
bevoegdheid als bovenomschreven; 

0 . dat het tegen het ontslagbesluit (waar
van de subsidiaire grond buiten bespreking 
kan blijven) ingestelde beroep blijkens het 
bovenoverwogene bij de aangevallen uit
spraak terecht ongegrond is verklaard, wes
halve die uitspraak - zij het op andere dan 
de daarbij aangegeven gronden - ook in 
zooverre moet worden bevestigd en alleen 
moet worden vernietigd voorzoover daarbij 
het ontslagbesluit is gewijzigd; 

U i tspraak doende in naam van het recht I 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 

behalve voorzoover daarbij het bestreden 
besluit is gewijzigd; 

Vernietigt die uitspraak in zooverre. 

Het Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage: 
Gezien de stukken; 
Gehoord den klager, zijn raadsman en den 

gemachtigde van verweerder ; 
Gelet ook overigens op de behandeling der 

zaak ter openbare terechtzitting van 2 Fe
bruari I 942; 

Wat de feiten betreft : 
0. dat verweerder op r6 Augustus I94I 

het navolgende besluit heeft genomen: 
,,De Generaal-Majoor N. T. Carstens, daar

toe gemachtigd door den Bevelhebber van 
de Duitsche Weermacht in Nederland; 

Op de voordracht van het Hoofd van het 
Afwikkelingsbureau van hetDepartementvan 
Defensie d .d. 14 Augustus 1941, Afdeeling C, 
bureau 2, nr. 176; 

Gelet op de b epalingen der Wet voor het 
reserve-person eel der landmacht 1905; 

Besluit als volgt: op het daartoe door hem 
gedaan verzoek, een eervol ontslag te ver
leenen uit den militairen dienst aan den 
Reserve-kapitein Ir. C. A. H. Mulder, van 
het wapen der genie, zulks met toepassing 
van het bepaalde in de artikelen 36, sub 1° 
en 2 ° en 37 der hiervoren aangehaalde Wet"; 

0. dat klager tegen dit besluit, voorzoover 
op hem betrekking hebbende, bij op 9 Oc
tober 1941 bij den Centralen Raad van Be
roep ingekomen en door den voorzitter van 
dat College aan dit Gerecht, als te dezen 
bevoegd, toegezonden klaagschrift, gevolgd 
door een aanvullende memorie, beroep heeft 
ingesteld, en daarbij heeft verzocht het be
sluit te vernietigen en een nieuwe beoordeeling 
omtrent klager te geven of te doen geven; 

0. dat verweerder bij contra-memorie het 
bestreden besluit heeft verdedigd en heeft 
verzocht h et beroep ongegrond te verklaren; 

In rechte: 
0. dat klager in zijn voormelde aanvullende 

memorie blijkbaar het standpLnt inneemt, 
dat hem bij het bestreden besluit ten onrechte 
ontsla~ is verleend; 
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0. dienaangaande, dat klager nadat ver
weerder hem bij brief van 23 Juli 1941, zijn 
voornemen om hem met toepassing van het 
bepaalde in de artikelen 36, sub 2° en 37 der 
Wet voor het reserve-personeel der land
macht 1905, voor eervol ontslag in aanmer
king te brengen, onder aanteekening dat, 
indien klager eervol ontslag ,,op verzoek", 
mocht w ~nschen hij uiterlijk 1 Augustus 
1941, een daartoe strekkend request zou 
moeten indienen, in zijn op 28 Juli 1941 tot 
verweerder gericht schrijven aan verweerder 
heeft verzocht, dat hem eervol ontslag zou 
worden verleend ,,op verzoek", indien het 
onvermijdelijk mocht zijn dat hem eervol 
ontslag wordt verleend; voorts dat geen 
b eslissing over h et al dan niet a an hem te 
v erleenen eervol ontslag uit den militairen 
dienst zou worden genomen, v66rdat de door 
h ~m naar voren gebrachte bezwaren tegen 
een omtrent hem ingebrachte beoordeelings
nota en het daarop gegrond voornemen van 
het Hoofd van het Afwikkelingsbureau van 
het Departement van Defensie, zouden zijn 
onderzocht, en ten slotte zijn verzoek om 
eervol ontslag, als subsidiair en ,,vi coactus" 
gedaan, heeft aangeduid; 

0. dat het Gerecht in dit aan verschillende 
voorwaarden gebonden en volgens klager 
onder dwang gedaan verzoek, niet de be
teekenis kan hechten van een ,,eigen ver
zoek" als bedoeld in artikel 36, aanhef en 
sub 1°, der Wet voor het reserve-personeel 
der landmacht 1905, hetwelk naar de taal
kundige beteekenis als een onvoorwaardelijk 
en vrijwillig vragen van ontslag moet worden 
opgevat; 

0. dat het bestreden besluit, voorzoover 
daarbij aan klager ,,op daartoe door hem 
gedaan verzoek" ontslag wordt verleend, 
strijdt met het bepaalde bij artikel 36, aanhef 
en sub 1° van de Wet voor het reserve-per
soneel der landmacht 1905; 

0. dat verweerder aan klager ontslag mocht 
verleenen op grond van het bepaalde bij 
artikel 36, aanhef en sub 2° van voormelde 
Wet, en terecht het beroepen besluit mede 
op deze wettelijke bepaling heeft gegrond, 
aangezien de tijd gedurende welke klager als 
reserve officier ter beschikking moest blijven, 
blijkens de gedingstukken, op 1 October 
1938, was geeindigd; 

0. dat verweerder derhalve door klager 
bij het bestreden besluit eervol te ontslaan, 
gebruik heeft gemaakt van de hem bij artikel 
36, aanhef en sub 2° , juncto artikel 37 der 
Wet voor het reserve-personeel der land
macht 1905, verleende bevoegdheid; 

0. dat niet is gebleken, dat verweerder 
door het nemen van het ontslagbesluit in 
strijd met een antler te dezen toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift heeft ge
handeld, behalve dan, zooals bovenvermeld, 
dat het ontslag niet had mogen worden aan
geduid als te zijn verleend op daartoe door 
klager gedaan verzoek; 

0 . dat niet is gebleken, dat verweerder 
door het nemen van het bestreden besluit 
van de hem toekomende bevoegdheid een 
antler gebruik heeft gemaakt, dan tot de 
doeleinden, waartoe deze hem was verleend, 
met name niet, dat hij uit een onredelijk of 
onoirbaar motief zou hebben gehandeld, 

doch gebleken is, dat hij zich heeft laten 
leiden door een omtrent klager aan het 
Hoofd van het Afwikkelingsbureau van het 
Departement van Defensie door de Com
missie, als bedoeld in artikel 30 van Voor
schrift Beoordeelingslijsten , naar aanleiding 
van klagers bezwaarschrift tegen de omtrent 
hem ingediende beoordeeling d.d. 22 Juni 
1940, uitgebracht rapport en advies d .d. 
29 Mei 1941; 

0. dat het beroep van klager bij gebreke 
van gronden als bedoeld in artikel 58, lid 1, 
der Ambtenarenwet 1929, juncto artikel 2 
der Militaire Ambtenarenwet 193 I, onge
grond behoort te worden verklaard; 

0. dat, hoewel klager zulks in beroep niet 
vordert, het bestreden besluit, hetwelk in 
zijn geheel, voorzoover klager betreffende, 
aan het oordeel van den beroepsrechter is 
onderworpen, behoort te worden gewijzigd , 
voorzoover daarbij aan klager ontslag wordt 
verleend op ,,het daartoe door hem gedaan 
verzoek", en we! in dier voege, dat deze 
clausule komt te vervallen; 

0. dat klagers b ij aanvullende memorie 
gedane vordering tot het geven of doen 
geven van een nieuwe beoordeeling, niet
ontvankelijk is, aangezien deze vordering 
buiten het beroepen besluit omgaat; 

Uitspraak doende in naam van het recht I 
Verklaart het beroep niet-ontvankelijk, 

voorzoover klager daarbij vordert het geven 
of doen geven van een nieuwe beoordeeling; 

Verklaart het beroep overigens ongegrond; 
Wijzigt het besluit, waarvan beroep, in

zooverre, dat daaruit, wat klager betreft, de 
bewoordingen ,,op het daartoe door hem 
gedaan verzoek" vervallen. 

(A. B.) 

a8 Mei z942. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 3 en 60.) 

Bij de opheffing van het gemeentelijke 
scheidsgerecht ontbrak een overgangs
bepaling aangaande de nog aanhangige 
beroepen. In eersten aanleg bevoegd tot 
behandeling van het beroep, dat de be
langhebbende ambtenaar toen op den 
ambtenarenrechter deed, was het Amb
tenarengerecht. Daarop is niet binnen de 
30 dagen van art. 60 - welke termijn is 
gaan loopen op den dag na het nemen 
van het aangevallen besluit, niet van het 
besluit tot opheffing van het scheidsge
recht - een beroep gedaan . Het gerecht 
heeft beslist, dat de overschrijding niet 
ingevolge lid 3 van art. 60 voor gedekt 
kan worden gehouden. Terecht verklaar
de het gerecht het beroep niet-ontvan
kelijk . 

Uitspraak in zake : 
C. Zeeuwen, wonende te Eindhoven, 

eischer in hooger b eroep, voor wien ter open
bare terechtzitting als gemachtigde is op
getreden A. van der Hoek, wonende te 
's-Gravenhage, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
van Eindhoven, gedaagde in hooger beroep, 
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welks taak thans wordt waargenomen door 
den Burgemeester dier gemeente, voor wien 
ter openbare te rechtzitting als gemachtigde 
is opgetreden A . van der Holst, wonende te 
Eindhoven. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken ; 
Gehoord bovengenoemde gemachtigden; _ 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat Burgemeester en Wethouders van 

Eindhoven, d.d. 17 Juni 1941, aan C. Zeeu
wen, gewezen secretaris der Commissie tot 
wering van schoolverzuim in wijk II te Eind
hoven, naar aanleiding van <liens schrijven 
d .d . 23 April 1941 juncto het gestelde in de 
slotalinea van zijn adres d.d . 20 Mei 1941, 
schriftelijk hebben medegedeeld, dat van een 
betaling ten onrechte in het onderhavige 
geval geen sprake is, weshalve h et College 
geen t ermen aanwezig acht hem ter zake van 
de betaling der door hem over het jaar 1940 
verschuldigde bijdragen ex artikel 36, lid 4, 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, 
ten bedrage van f 196.25, uitstel van beta
ling toe te staan; wordende hem mitsdien 
verzocht bedoelde pensioenbijdragen ten 
spoedigste , in ieder geval v66r I Juli 1941, 
ten kantore van den gemeente-ontvanger te 
voldoen ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Her
togenbosch bij uitspraak van 16 Februari 
1942 - naar welker inhoud hierbij wordt 
verwezen - C. Zeeuwen niet-ontvankelijk 
heeft verklaard in zijn beroep ; 

0 . dat eischer tijdig van deze uitspraak 
in hooger beroep is gekomen, bij beroep
schrift op de daarbij aangevoerde gronden 
verzoekende, dat deze Raad zal doen, wat 
noodig is om te komen tot behandeling van 
zijn zaak ten principale; 

0 . dat de Burgemeester van Eindhoven, 
waarnemende de taak van Burgemeester en 
Wethouders dier gemeente, bij contra-me
morie zijn standpunt heeft uiteengezet ; 

In rechte: 
0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Her

togenbosch aan de bestreden uitspraak, blij
kens derzelver feitelijke overwegingen, mede 
ten grondslag heeft gelegd een besluit d.d . 
6 September 1941 van den toenmaligen 
Burgemeester van Eind,hoven, waarbij werd 
bepaald, dat Hoofdstuk III der Rechtstoe
standsregeling Politiepersoneel II - 1938 
werd ingetrokken en het Scheidsgerecht, 
ingesteld ingevolge artikel 46 dier rechts
positieregeling, werd opgeheven; zijnde daar
bij voorts bepaald, da t dit besluit in werking 
trad op 6 September 1941; 

0. dat dit besluit voor het onderhavige 
geding evenwel elke beteekenis mist, aange
zien eischer tot het politiepersoneel der ge
meente Eindhoven niet behoort, noch be
hoord heeft; 

0. dat de Burgemeester van Eindhoven, 
naar aanleiding van een desbetreffend ver
zoek van 's Raads voorzitter , heeft inge
zonden een afschrift van een antler be•luit 
d .d . 6 September 1941 van den toenma!igen 
Burgemeester van Eindhoven, eveneens op 
dien datum in werking getreden, waarbij is 
ingetrokken Titel III der Algemeene Rechts
toestandsverordening - 1939 en het Scheids-

gerecht, ingesteld, ingevolge artikel 88 dier· 
verordening, is opgeheven; 

0. dat als gevolg van het laatstgenoemde 
besluit, waarin een overgangsbepaling, krach-· 
tens welke het Scheidsgerecht bevoegd zoude 
zijn geweest, op 6 September 1941 voor dat 
gerecht aanhangige zaken alsnog af te doen, 
ontbreekt. het Scheidsgerecht, in de vorige 
rechtsoverweging bedoeld, buiten staat is 
geraakt, het door eischer bij dat gerecht in
gestelde beroep af te handelen; 

0 . dat daarop eischer bij schriftuur d .d. 
22 September 1941 den Raad heeft verzocht, 
zijn bezwaarschrift we! te willen behandelen . 
dan wel te beslissen, dat een door den Raad 
aan te wijzen Ambtenarengerecht de behan
deling van deze aangelegenheid zal voort
zetten; 

0. dat 's Raads voorzitter, ingevolge het 
bepaalde b ij artikel 66 , lid 2, der Ambte
narenwet 1929, dit klaagschrift heeft toe
gezonden aan het Ambtenarengerecht te 
's-Hertogenbosch, welk gerecht bij de be
streden uitspraak c: Zeeuwen niet-ontvan
kelijk heeft verklaard in zijn beroep wegens 
overschrijding van den voor beroep gestelden 
termijn, wijl het bestreden besluit is ge
nomen 17 Juni 1941 en het klaagschrift ge
acht moet worden op 24 September 1941 
bij dat gerecht te zijn ingekomen, zijnde de 
datum, waarop het ter griffie van dezen Raad 
werd ontvangen ; 

0. dat inderdaad het beroep niet is inge
steld binnen 40 dagen na den dag, waarop 
het aangevallen besluit is genomen, zoodat 
niet in acht is genomen de termijn, gesteld 
in lid I van artikel 60 der Ambtenarenwet 
1929 ; 

0. voorts, dat het Ambtenarengerecht te 
's-Hertogenbosch bij de bestreden uitspraak 
heeft beslist , dat een beroep op lid 3 van ge
noemd artikel 60 C. Zeeuwen niet baten kan; 

0 . dat genoemd lid 3 luidt: 
,.Hij die beroep instelt na den hiervoor 

bepaalden termijn, wordt niet op grond daar
van niet-ontvankelijk verklaard, indien hij 
ten genoege des rechters aantoont, het beroep 
te hebben ingesteld binnen 30 dagen na den 
dag , waarop hij van het aangevallen besluit 
of de aangevallen handeling of weigering 
redelijkerwijs heeft kunnen kennis dragen."; 

0. dat de beantwoording van de vraag, of 
overschrijding van den voor beroep gestelden 
termijn, in het geval, vermeld in genoemd 
artikel 60, lid 3, voor gedekt zal worden ge
houden, dus uitsluitend staat aan den eersten 
rechter ; 

0 . dat die rechter, in casu, die vraag ont
kennend heeft beantwoord; 

0. dat derhalve de uitspraak, waarvan 
beroep, moet worden bevestigd; 

Uitspraak doende in naam van het recht ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

Het Ambtenarengerecht: 
Gezien de stukken en gelet op de behan

deling van het twistgeding ter openbare 
terechtzitting van dit Gerecht d .d. 31 Janu
ari 1942 ter Standplaats 's-Hertogenbosch; 

Gehoord voornoemde personen; 
Ten aanzien der fe iten : 
0. dat bij het Scheidsgerecht voor de Amb

tenaren der Gemeente Eindhoven d.d. 16 
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Juli 1941 is ingekomen een klaagschrift van 
1dager, gericht tegen een schrijven d.d. 17 
Juni 1941 van Burgemeester en W ethouders 
,der Gemeente Eindhoven , betreffende uit
stel van betaling van de p ensioenbijdrage 
,over het jaar 1940 ; 

0. dat de behandeling van dit klaagschrift 
blijkens den inhoud der stukken, door boven
gcnoemd Scheidsgerecht was vastgesteld op 
24 September 1941; 

0. dat de Burgemeester van Eindhoven 
den 6 September 1941 het navolgende Be
sluit h eeft gen omen: 

,.De Burgemeester van Eindhoven; 
0. dat ingevolge art . 1, lid 3, d er Achtste 

Verordening van d en Rijkscommissaris voor 
het Bezette Nederlandsche Gebied betref
fende bijzondere maatregelen op adrhinistra
tiefrechtelijk gebied, juncto art. 27 der 
Eerste Beschikking tot uitvoering van die 
Verordening, dient te worden bepaald, dat 
de werkzaamheden van de gemeentelijke 
commissies, aan welke eene b eslissende taak 
i s opgedragen, moeten blijven rusten; 

dat hieronder vallen de werkzaamheden 
van het Scheidsgerecht, bedoeld in Hoofd
stuk III d er R echtstoestandsregeling Politie
personeel II, 1938; 

dat het nochtans wenschelijk is om in, 
overeenstemming met de bedoeling, neerge
legd in de Ambtenarenwet 1929, voor de 
ambtenaren het instellen van een beroep 
terzake van de gedragingen der adminis
tratie in voorkomende gevallen bij het Amb
tenaren-gerecht, bedoeld in Titel II , Ho.ofd
stuk I, Afdeeling II , der Ambtenarenwet 
1929 mogelijk te maken; 

dat hiertoe noodzakelijk is , dat de omtrent 
het Scheidingsgerecht in de Rechtstoestands
regeling Politiepersoneel II-1938 opgenomen 
bepalingen worden ingetrokken en het be
staande Scheidsgerecht wordt opgeheven; 

Gelet op art. 3 der Achtste Verordening 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk ge
bied: 

Besluit : 
I. in te trekken Hoofdstuk III der Rechts

toestandsregeling Politiepersoneel II-1938 ; 
II. op te heffen het Scheidsgerecht, inge

steld ingevolge art. 46 der sub I bedoelde 
rechtspositieregeling ; 

Ill. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op 6 September 1941." 

0. dat klager den 22 September 1941 zich 
gewend heeft tot den Centralen Raad van 
Beroep te Utrecht, met verzoek het in de 
eerste overweging bedoelde klaagschrift in 
behandeling te willen nemen ; 

0. dat de Voorzitter van den Centralen 
Raad van Beroep dit schrijven d.d. 22 Sep
tember 1941, ingekomen bij dien Raad den 
24 September 1941, ingevolge artikel 66, 
2• lid, der Ambtenarenwet 1929, naar dit 
Gerecht heeft doorgezonden; 

0. dat de Secretaris van het opgeheven 
Scheidsgerecht voor het personeel der Ge
meente Eindhoven daarop de onder zijn be
rusting zich bevindende stukken aan dit 
Gerecht heeft doorgezonden; 

In rechte : 
0. dat ingevolge het bepaalde bij artikel 

66, 2• lid, der Ambtenarenwet 1929 dit klaag
schrift geacht wordt bij dit Gerecht te zijn 
ingediend den 24 September 1941 ; 

0. dat het beroep ingevolge artikel 60 der 
Ambtenarenwet 1929 moet worden ingesteld 
binnen 30 dagen na den dag waarop het aan
gevallen besluit , de aangevallen handeling 
of weigering is genomen; 

0. dat in casu de beroepstermijn ruim is 
overschreden; 

0. dat ook een beroep op alinea 3 van even
gemeld a rtikel klager niet baten kan; 

0 . dat ook artikel 4 van h et Eerste Uit
voeringsbesluit d .d. 18 Juni 1940 van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie ingevolge de Verordening No. 
13/1940 b et reffende maatregelen ten aanzien 
van de bescherming van schuldenaren, van 
de burgerlijke en strafrechtspleging, alsmede 
van het administratieve recht, met het oog 
op de sinds 10 Mei 1940 ingetreden bijzondere 
omstandigheden, hier niet van toepassing is, 
aangezien hier niet de rede is van een bij
zondere omstandigheid, welke zich voor 
18 Juni 1940 sedert IO Mei 1940 heeft voor
gedaan, te meer niet waar de Burgemeester 
der Gemeente E indhoven ingevolge artikel 3, 
juncto artikel l (3) der Achtste Verordening 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche Gebied, betreffende b ijzondere 
maatregelen op administratiefrechterlijk ge
bied, een plotseling opheffen van het Scheids
gerecht, zonder daarbij rekening te houden 
met de aanhangige zaken en zonder zouals 
te doen gebruikelijk is overgangsmaatregelen 
vast te stellen, niet had behoeven door te 
voeren ; 

0. dat dit Gerecht derhalve van oordeel is, 
dat het klaagschrift bij dit Gerecht te laat 
is ingediend, zoodat klager niet-ontvankelijk 
moet worden verklaard in zijn beroep. 

Uitspraak doende in naam van het recht I 
Verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn 

beroep. 
(A. B.) 

29 Mei z942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het D epartement van Wa
terstaat. (Wegenwet art. 4.) 

Het feit, dat de onderhavige wegen 
reeds sedert jaren op den ouden !egger 
van openbare wegen en voetpaden voor
kwamen en niet is gebleken, dat appel
lant of zijn rechtsvoorgangers ooit stap
pen hebben gedaan om de wegen van 
den !egger te doen afvoeren, gevoegd bij 
het feit, dat de wegen dee! uitmaken van 
het kadastraal perceel, waaronder al de 
gemeentewegen voorkomen, voert tot 
de gevolgtrekking, dat aan die wegen de 
bestemming van openbare n weg is ge 
geven. D e omstandigheid, dat de wegen 
uitsluitend beteekenis hebben en steeds 
hebben gehad als toegangswegen tot een 
Jandgoed, doet aan het openbaar karak
ter der wegen niets af. 

De Secietaris-Generaal van het Departe
ment van W aterstaat; 

Gezien de beroepen, ingesteld door burge
meester en wethouders der gem eente Sint 
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Odilienberg en jhr. Jean de Zantis de Fry
merson, te Luik, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Limburg van 10 Januari 1941, 
4• afdeeling, La 13159/ 2 S, tot vaststelling 
van den !egger van wegen van de gemeente 
Sint Odilienberg; 

Gelet op het advies van den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, van 7 Januari 1942, n°. 230, en het 
daarbij gevoegde ontwerp-besluit, hetwelk 
luidde als volgt: 

.,Gezien de beroepen, ingesteld door burge
meester en wethouders der gemeente St. 
Odilienberg en jhr. Jean de Zantis de Frymer
son, te Luik, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Limburg van 10 Januari 1941 , 
4• afdeeling, La. 13159/2 S, tot vaststelling 
van den !egger van wegen van de gemeente 
St. Odilienberg; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
7 Januari 1942, n°. 230 (1941) en II Maart 
1942, n°. 230 (1941)/11); 

O. dat Ged. Staten van Limburg bij hun 
evenvermeld besluit den !egger der wegen 
van de gemeente St. Odilienberg gewijzigd 
hebben vastgesteld; 

dat hiertegen in beroep zijn gekomen: 
10. burgemeester en wethouders van St. 

Odilienberg, aanvoerende, dat de wegen
legger door Ged. Staten van Limburg is vast
gesteld op de volgende punten, afwijkend van 
het ontwerp, door hun college opgemaakt: 

I. ten aanzien van weg n°. 32 is in kolom 
VI da.orgehaald het woord ,,geen" en is toe
gevoegd: ,,Houten brug over de Vlootbeek, 
wijd 4,70 m, breed 3,35 m, " en in kolom VII 
is doorgehaald .,De gemeente St. Odilien
berg" en toegevoegd : ,,Weg en brug: de ge
meente St. Odilienberg"; II. de wegen nos. 
71, 72 en 73 zijn van den !egger afgevoerd; 
dat hun college meent verplicht te zijn tegen 
de gemelde wijzigingen bezwaar te maken en 
wel op de volgende gronden : ad I. dat de 
houten brug over de Vlootbeek (voortaan te 
te noemen de Valbrug), als dee! uitmakende 
van den weg n°. 48, is vermeld op den Staat 
van buurtwegen en voetpaden en op de hier
bij behoorende kaart, beide opgemaakt door 
het gemeentebestuur van St. Odilienberg 
24 Maart 1879 en goedgekeurd door Ged. 
Staten onder dagteekening van 25 April 
1879, La. 2147/4 K; dat het gedeelte van 
dezen weg n°. 48 (oud) waarin de brug ge
legen is, bij de jongste vaststelling van den 
wegenlegger bij den weg, thans genummerd 
32, gevoegd is; dat hun college aanvankelijk 
b e ide wegen. en weg n°. 48 en weg n° . 32 
(nieuw), als openbare wegen heeft geplaatst 
op den wegenlegger, zonder vermelding van 
het kunstwerk de houten brug (Valbrug) en 
zonder vermelding van den onderhouds
plichtige dezer brug, op grond van het feit, 
dat deze gegevens volledig en duidelijk zijn 
te vinden in den !egger der waterlossingen 
van het waterschap ,,de Vlootbeek met zij
takken"; dat voor een gedeelte van den weg 
n°. 48 (oud) dit standpunt bij nader inzien 
is opgegeven, omdat J. Geradts, te Poster
holt, van dat gedeelte bleek eigenaar te zijn; 
dat dit gedeelte dientengevolge als openbare 
weg van den wegenlegger is afgevoerd; dat 
dit eveneens had moeten geschieden met het 

van dien weg (53, nieuw) tot de grens Ech t 
(Putbroek) loopende· gedeelte van den weg 
n°. 32 (nieuw) ; dat de handhaving van dit 
gedeelte als openbare weg haar beteekenis 
geheel verloren heeft, omdat de weg n°. 32 
(nieuw) geen dienst doet als verkeersweg 
tusschen Putbroek en Roermond; dat tot dit 
doe! dient de weg, thans genummerd 49; dat 
in dezen weg een groote, voor elk verkeer 
geschikte betonnen brug ligt, in onderhoud 
en beheer bij de gemeenten Posterholt en 
St. Odilienberg; dat de brug in quaestie en 
het gedeelte van den weg 32 (nieuw) van 
weg n°. 53 (nieuw) af tot de grens Echt (Put
broek) uitsluitend r.et particuliere belang van 
J. Geradts, te Posterholt, die in deze om-• 
geving belangrijke eigendommen heeft, en 
dat van zijn pachters dienen; dat de brug 
juist tot dit doe! door den heer Geradts voor
noemd op zijn kosten is gebouwd en voort
durend onderhouden; dat in overeenstem
ming hiermede de heer Geradts dan ook in 
den !egger der waterlossingen van het water
schap ,,de Vlootbeek met zijtakken" boven
genoemd, van welk waterschap de heer 
Geradts voornoemd voorzitter is, a!s onder
houdsplichtige wordt aangeduid; dat de 
plaatsing van het gedeelte van weg no. 32 
(nieuw), bovenbedoeld, op den wegenlegger 
als openbaren weg thans tot het niet te voor
zien en volkomen onredelijk gevolg heeft ge
leid, dat het onderhoud der particuliere 
houten brug over de Vlootbeek in tegenstel
ling met de aanduiciing in den !egger der 
waterlossingen, bovengenoemd, in den wegen
legger ten laste der gemeente St. Odilienberg 
is gebracht, zonder dat hierbij eenig openbaar 
belang gemoeid is; dat, indien <lit te voorzien 
ware geweest, hun college er nooit over ge
dacht zou hebben den geheelen weg n°. 32 
(nieuw) als openbaren weg op den !egger te 
handhaven; dat zij de brug (Valbrug) en het 
gedeelte, waarin de brug (Valbrug) ligt, 
steeds hebben beschouwd als dee! uitmakende 
van den weg n°. 48 (oud), hetgeen in over
eenstemming is met den feitelijken toestand 
en den vroegeren !egger; dat hun college op 
grond van een en antler van meening is, dat 
het gedeelte van den weg n°. 32 (nieuw). be
grepen tusschen den weg n°. 43 (nieuw) en de 
grens van de gemeente Echt, ten onrechte 
als openbare weg op den wegenlegger is ge
plaatst en dat als onderhoudsplichtige van 
de houten brug over de Vlootbeek (Va!brug) 
in elk geval J. Geradts, te Posterholt, be
hoort te worden aangewezen, zooals trouwens 
ook reeds geschiedt, zooals bovenvermeld, 
in den !egger der waterlossingen van het 
waterschap ,1de Vlootbeek met zijtakken"; 
dat een aanctuiding van twee instanties tot 
onderhoudsplicht bovendien tot verkeerde 
gevolgen zal leiden; ad I I. dat alleen de ge
meente St. Odilienberg een titel van bezit 
heeft, zij het dan slechts het voorkomen van 
oudsher dezer wegen op de kadastrale kaar
ten; dat, al is de tenaamstelling in den kadas
tralen !egger geen volledig bewijs, dit niet 
wegneemt, dat de oorzaak tot die tenaam
stelling geen andere kan zijn geweest dan dat 
de gemeente van oudsher ook als eigenaar is 
beschouwd; dat uit niets is gebleken, dat de 
tenaamstelling onjuist is, allerminst uit het
geen de vertegenwoordiger van den eigenaar 
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aanvoerde; dat de wegen nos. 71, 72 en 73 
niet onder een afzonderlijk nummer voor
komen op de kadastrale kaarten, maar dee! 
uitmaken van het perceel, kadastraal bekend 
gemeente St. Odilienberg, sectie B, n°. 1017, 
onder welk nummer al de gemeentewegen 
in sectie B voorkomen; dat ten noorden van 
weg n°. 71 perceelen liggen, die niet in eigen
dom aan Graaf d' Alcantara, maar aan diverse 
landbouwers in de gemeente St. Odilienberg 
toebehooren, die hun eigendom onmogelijk 
kunnen bereiken anders dan door gebruik te 
maken van wegen nos. 72 en 71; dat op den 
ouden !egger van openbare wegen en voet
paden in hun gemeente de wegen nos. 71, 
72 en 73 voorkwamen, respectievelijk onder 
nos. 17, 18 en 19, wat aantoont, dat zij we! 
degelijk voor den openbaren dienst bestemd 
waren, in tegenstelling met hetgeen door den 
vertegenwoordiger van den eigenaar van het 
landgoed Paarlo wordt beweerd; dat de weg 
no. 78, die zich in volkomen gelijke situatie 
bevindt, op grond van die situatie te recht 
door Gedeputeerde Staten als openbare weg 
is gehandhaafd; dat voor een afwijkende be
slissing ten aanzien der wegen nos. 71, 72 
en 73 dan ook geen grond is aan te voeren; 

2°. Jhr. Jean de Zantis de Frymerson, te 
Luik, aanvoerende, dat de weg n°. 65 door 
burgemeester en wethouders op het ontwerp
legger is geplaatst, waartegen hij een bezwaar
schrift heeft ingediend; dat de plaatsing op 
den !egger door burgemeester en wethouders 
wordt gemotiveerd met verwijzing naar de 
tenaamstelling ten kadaster, waar deze weg 
zou voorkomen onder het a!gemeene nummer 
van de gemeentewegen der gemeente St. 
Odilienberg; dat dit feit op zich zelf niet vol
doende is noch om den eigendom, noch om 
de openbaarheid van den weg aan te toonen; 
dat aan deze tenaamstelling in casu in het 
geheel geen waarde kan worden toegekend, 
nu op den !egger A der waterlossingen in de 
gemeente St. Odilienberg dd. 3 April 1888, 
goedgekeurd door Ged. Staten van Limburg 
dd. 17 Augustus 1888, onder rubriek 5 ten 
aanzien van weg n°. 65 de bemerking voor
komt: ,Van Zantis Th. erfgenamen te St. 
Odilienberg als eigenaren van het perceel 
particulieren weg is abusievelijk op het 
kadaster bij de gemeentewegen gerekend"; 
dat immers door deze aanteekening zoowel 
het karakter van particulieren weg als de 
eigendom van de erfgenamen Th. de Zantis, 
rechtsvoorgangers van hem, appellant, door 
de gemeente is erkend, althans zeker alle 
waarde, die men aan de kadastrale tenaam
stelling zou mogen hechten, hierdoor is 
komen te vervallen; dat bovendien de thans 
onder n°. 65 op den !egger voorkomende weg 
niet meer dezelfde is als die, welke ten ka
daster als gemeenteweg bekend is, daar de 
weg vele jaren geleden is omgelegd, waardoor 
het beginpunt aan de zijde van den Paalder
weg ruim 20 meter oostwaarts is verplaatst 
en het eindpunt aan de zijde van den Poster
holtschen weg eveneens 5 meter zuidoost
waarts is verlegd; dat hij een teekening van 
de huidige situatie ter plaatse overlegt, waar
op de tegenwoordige weg is aangegeven tus
schen twee roode stippellijnen; dat hieruit 
blijkt, dat de weg thans dee! uitmaakt van 
de perceelen, sectie B, nos. 681, 7II, 678 

en 679, welke perceelen hem in eigendom 
toebehooren; dat derhalve het argument der 
tenaamstelling niet kan dienen om de open
baarheid aan te toonen van den tegenwoor
digen weg, welke immers ten kadaster in het 
geheel niet bekend is; dat burgemeester en 
wethouders andere feiten zullen moeten aan
voeren, waardoor de openbaarheid van den 
weg wordt aangetoond, althans aannemelijk 
gemaakt; dat burgemeester en wethouders 
nog aanvoeren, dat de weg, ten minste ge
durende 30 jaren aan de inwerkingtreding der 
Wegenwet voorafgaande, als openbare weg 
is beschouwd en gebruikt; dat deze bewering 
onjuist is, daar in de strafzaak tegen zijn on
middellijken rechtsvoorganger Jhr. Joseph 
de Zantis, aangebracht wegens het versperren 
van den weg in September 1936, gebleken is, 
dat gedurende ta! van jaren, onmiddellijk 
aan het in werking treden der wet vooraf
gaande, aan beide zijden van den weg bord
jes ,,Verboden Toegang" hebben gestaan; 
dat burgemeester en wethouders het willen 
doen voorkomen, also£ deze bordjes zoodanig 
geplaatst waren, dat zij slechts konden ge
acht worden den toegang tot het naastge
legen terrein te verbieden; dat echter uit het 
proces-verbaal der terechtzitting, waarin de 
getuigenverklaringen en het mondeling von
nis zijn genomen, blijkt, dat ook deze voor
stelling van zaken onjuist is; dat immers vol
gens de getuigen, die de bordjes gezien heb
ben, deze op geheel normale en gebruikelijke 
wijze geplaatst waren door aanhechting en 
vastspijkering tegen een der boomen, die 
den weg begrenzen; dat ook de kantonrechter 
kennelijk de wijze van p!aatsing der bordjes 
,,Verboden Toegang" als normaal en gebrui
kelijk heeft aanvaard, daar hij anders niet 
had kunnen komen tot een vrijspraak op 
grond , dat de openbaarheid van den weg -
het eenige punt in geschil - niet bewezen 
is; dat derhalve van openbaarheid volgens 
artikel 4, sub I en II, der Wegenwet geen 
sprake kan zijn; dat evenmin gebleken is 
van eenig feit, waaruit de openbare bestem
ming, als bedoeld in artikel 4, sub III, der 
Wegenwet, zou kunnen worden afgeleid; dat 
burgemeester en wethouders derhalve den 
weg n°. 65 niet op den !egger hadden mogen 
opvoeren; dat deze weg steeds slechts ,,ter 
bede" voor het publiek toegankelijk is ge
weest en in eigendom toebehoort aan hem, 
appellant, daar hij dee! uitrriaakt van de 
reeds eerder genoemde perceelen, welke hij 
van zijn vader door erfopvolging heeft ver
kregen en te zamen met zijn rechtsvoor
gangers sinds onheuglijke tijden, althans sinds 
meer dan 30 jaar onafgebroken en ongestoord 
als eigenaar heeft bezeten ; dat burgemeester 
en wethouders, vreemd genoeg, van hem, 
appellant, het bewijs van eigendom schijnen 
te vorderen, alvorens zich verplicht te achten 
de openbaarheid van <lien weg aan te toonen; 
dat deze opvatting onvereenigbaar is met de 
strekking der wet, die blijkens artikel 4, 
leden 2 en 3, juist heeft gew1ld, dat wegen, 
waarvan de openbare bestemming niet af
doende blijkt, op eenvoudige wijze als parti
culiere weg kunnen worden behouden, welke 
opzet bij aanvaarding van het systeem van 
burgemeester en wethouders teniet wordt ge
daan; dat aan zijn rechten niet afdoet, dat 
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de gemeente voor de eerste maal in het voor
jaar 1936 en vervolgens nogmaals circa een 
jaar ge!eden aan dien weg heeft laten werken 
zonder dat daartegen terstond is geprotes
teerd; dat immers tijdig protest van zijn 
zijde, daar hij in het buitenland woont, niet 
mogelijk was; dat echter zijn rechtsvoor
ganger in September 1936 ter handhaving 
van zijn rechten den weg heeft doen afsluiten, 
waardoor hij op duidelijke wijze heeft ge
toond tegen de aanmatiging van de zijde van 
de gemeente bezwaar te maken ; dat deze af
sluiting de hiervoren vermelde strafrechte
lijke vervolging ten gevolge heeft gehad, maar 
de gemeente in het vrijsprekend vonnis geen 
aanleiding heeft gevonden om haar aan
spraken op den weg te laten varen ; dat onder 
deze omstandigheden verder protest te recht 
als nutteloos is beschouwd en hij verkozen 
heeft langs den wettelijk voorgeschreven weg 
zijn rechten te doen eerbiedigen ; 

0. wat betreft het beroep van burgemees
ter en wethouders der gemeente St. 0dilien
berg, dat blijkens de ter zake ontvangen 
ambtsberichten, zooals deze zijn aangevuld 
op verzoek van de Afdeeling van den Raad 
van State voor de Geschillen van Bestuur, het 
ten zuiden van het eertijds van den !egger af
gevoerde dee! van weg n°. 53 ge!egen gedeelte 
van den weg, onder n°. 32 in den onderwerpe
lijken !egger opgenomen, reeds op den in 
1879 opgemaakten en goedgekeurden staat 
van buurtwegen en voetpaden der gemeente 
St . Odilienberg voorkwam en sindsdien steeds 
voor een ieder toegankelijk is geweest, ter
wijl nimmer ter plaatse is kenbaar gemaakt, 
dat de weg slechts ter bede voor een ieder 
toegankelijk was; 

dat derhalve deze weg krachtens het be
paalde in artikel 4, eerste lid, onder I, der 
Wegenwet openbaar is en mitsdien in den 
!egger behoort te word en gehandhaafd; 

dat voorts moet warden geoordeeld, dat, 
wat de brug over de Vlootbeek betreft , welke 
brug een integreerend dee! uitmaakt van den 
evenvermelden weg n°. 32, en dus eveneens 
op den !egger behoort voor te komen, de ge
meente St. 0dilienberg te recht als de onder
houdsplichtige in den !egger is vermeld; 

dat immers de gemeente St. 0dilienberg 
eigenaresse van den weg n°. 32 en dus ook 
van de beide oeverperceelen is, en artikel 15, 
eerste lid, van het Reglement op de water
lossingen in Limburg bepaalt, dat het onder
houd der waterlossingen voor de helft harer 
breedte en dat van de tot dezelve behoorende 
of daarmede in betrekking staande voorwer
pen en w erken ten laste zijn van de eigenaren 
der aan de waterlossing grenzende perceelen, 
voor zoover de verplichting daartoe niet 
krachtens wettige akten, erkende gebruiken 
of erkende verplichtingen op anderen of in
gevolge artikel 231 der wet van 29 Juni 1851 
(Staatsblad n°. 85) op de gemeente of eindelijk 
op een waterschap rust; 

dat burgemeester en wethouders van St. 
0dilienberg er we! is waar op wijzen, dat de 
bedoelde brug steeds door den heer Geradts 
is onderhouden, <loch dat zulks niet kan war
den aangem erkt als een erkend gebruik of 
een erkende verplichting in, den zin van de 
evenaangehaalde reglementsbepaling ; 

dat de wegen, op den !egger voorkomende 

onder de nos. 71, 72 en 73, blijkens de ambts
berichten uitsluitend beteekenis hebben en 
steeds hebben gehad als toegangswegen naar 
het landgoed Paarlo en dan ook niet kunnen 
warden beschouwd als voor een ieder toe
gankelijke wegen ; 

dat derhalve deze wegen niet krachtens 
het bepaalde in artikel 4, eerste lid, onder I 
en II, der Wegenwet, als openbare wegen 
zijn aan te merken; 

dat · evenmin is gebleken, dat aan deze 
wegen de bestemming van openbaren weg 
zou zijn gegeven, als bedoeld in artikel 4, 
eerste lid, onder III, dier wet; 

dat mitsdien de onderwerpelijke wegen te 
recht door Ged . Staten van den !egger zijn 
afgevoerd ; 

0. wat betreft het beroep van Jhr. J. de 
Zantis de Frymerson, dat uit de getuigenver
klaringen, vermeld in het door den appellant 
overgelegde proces-verbaal van de terecht
zitting van het kantongerecht te Roermond 
dd. 18 November 1936, valt af te leiden, dat 
de weg n°. 65 na het tijdstip van 30 jaren 
v66r het in werking treden van de Wegenwet 
ten minste gedurende dertig jaren voor een 
ieder toegankelijk is geweest; 

dat dezelfde getuigenverklaringen daar
naast niet voldoenden grand geven om met 
zekerheid te kunnen aannemen, dat loopende 
den evenbedoelden termijn van 30 jaren, 
gedurende een tijdvak van ten minste een 
jaar duidelijk ter plaatse is kenbaar gemaakt, 
dat de weg slechts ter bede voor een ieder 
toegankelijk is; 

dat op grand hiervan moet warden aange
nomen, dat, bij wien de eigendom van dezen 
weg ook moge berusten, de hierbedoelde weg 
in ieder geval ingevolge het bepaalde in ar
tikel 4, eerste lid, onder I, der Wegenwet 
openbaar is, en mitsdien te recht in den 
!egger is opgenomen; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grand van § I der Verordening 

N°. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de N ederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten de 
beroepen ongegrond te verklaren. " 

0 . dat de Afdeeling in kennis werd gesteld 
met de dezerzijds, gerezen bedenkingen bij 
een schrijven van den volgenden inhoud : 

.,Naar aanleiding van het bij Uw nevenver
meld advies overgelegde ontwerp-besluit, heb 
ik de eer U het volgende mede te deelen: 

Ten aanzien van het beroep van burge
meester en wethouders van St. 0dilienberg 
neemt Uw Afdeeling, op grand van de daar
omtrent uitgebrachte ambtsberichten, aan, 
dat de op den !egger voorkomende wegen 
nos. 71, 72 en 73 uitsluitend beteekenis heb
b en en steeds hebben gehad als toegangswe
gen naar het landgoed Paarlo en dan ook 
niet kunnen warden beschouwd als voor ieder 
toegankelijke wegen, zoodat deze wegen niet 
krachtens het bepaalde in artikel 4, eerste 
lid, onder I en II, der Wegenwet als openbare 
wegen zijn aan te merken, terwijl naar de 
meening van de Afdeeling evenmin is ge
bleken, dat aan deze wegen de bestemming 
van openbaren weg zou zijn gegeven, als be
doeld in art. 4, eerste lid, onder III, dier wet. 

K. 2663 
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Orn de hieronder vermelde redenen kan ik 
mij echter niet met dit standpunt vereenigen. 

Blijkens den brief van burgemeester en 
wethouders van de gemeente St. Odilienberg 
van 15 Februari 1941 kwamen de bedoelde 
wegen reeds voor op den ouden !egger van 
openbare wegen en voetpaden in die ge
meente, zoodat dan ook naar het oordeel 
van dat college deze wegen moeten worden 
beschouwd als voor den openbaren dienst 
bestemd. 

Tenzij andere feiten beken~. zouden zij~. 
waaruit net tegendeel zou bl!Jken, kan mt 
het feit, dat de wegen ·op den ouden !egger 
zijn geplaatst, naar mijn meening, worden 
afgeleid, dat destijds aan die wegen de be
stemming van openbaren weg is gegeven. Ik 
moge in dit verband nog verwijzen naar het 
Koninklijk besluit van 19 November 1938 
(Staatsblad 11°. 2591), betreffende den wegen
legger der gemeente Noordeloos, alsmede 
naar mijn beslissing van I7 April 194 1, n°. 
666, Afdeeiing Waterstaatsrecht (Staats
courant van 18 en 19 April 1941, n°. 75), be
treffende den wegenlegger der gem. Ottersum. 

Bovendien pleit voor de openbaarheid van 
die wegen tevens nog de mededeeling in voor
genoemden brief van B.enW. van St. Odilien
berg en in het schrijven van den hoofdinge
nieur van den provincialen Waterstaat van 
Limburg van 25 Juli 1940, n°. 263/15, La. 
S .W. (o.g.), dat de onderwerpelijke wegen 
voorkomen op de kadastrale kaarten en dee! 
uitmaken van het daarop voorkomende per
ceel, kadastraal bekend gemeente St. Odilien
berg, sectie 3, n° . 1017, onder welk nummer 
al de gemeentewegen in sectie B voorkomen. 
Onder laatstgenoemde gemeentewegen zal 
men in dit geval hebben te verstaan, open
bare gemeentewegen. Immers bij de kadas
trale aanduiding van openbare wegen zal de 
gemeente hoofdzakelijk belang hebben. 

Bedoelde wegen zullen dan ook, naar mijn 
meening, rechtens als openbaar moeten wor
den beschouwd, terwijl voorts geen omstan
digheden bekend zijn, waardoor die open
baarheid zou zijn teniet gegaan, zoodat deze 
wegen alsnog op den betrokken wegenlegger 
zullen moeten worden geplaatst. 

Op grond van het vorenstaande, heb ik de 
eer de op deze aangelegenheid betrekking 
hebbende st ukken ter nadere overweging aan 
Uw Afdeeling te doen toekomen."; 

dat de Afdeeling naar aanleiding van dit 
schrijven een nader advies heeft uitgebracht, 
hetwelk luidde als volgt: 

,,Bij schrijven van 17 Februari 1942, n°. 
671, afdeeling Waterstaatsrecht, heeft Uw 
HoogEdelGestrenge opnieuw bij den Raad 
van State, Afcieeling voor de Geschillen van 
Bestuur, ter overweging aanhangig gemaakt 
de beroepen , ingesteld door burgemeester en 
wethouders der gemeente Sint Odilienberg 
en Jhr. Jean de Zantis de Frymerson, te 
Luik, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Limburg van. ro Januari 1941, 4• afdeeling, 
La, 13159/2 S, tot vaststelling van den !egger 
van wegen van de gemeente Sint Odilienberg. 

In antwoord op het evenvermeld schrijven 
van Uw HoogEde!Gestrenge moge de Af
deeling het volgende berichten. 

Toen de afdeeling haar ontwerp-beslissing 
in deze aangelegenheid opstelde, heeft het 

L. 1942 

ook haar aandacht gehad, dat de wegen nos. 
71, 72 en 73 op den ouden gemeentelijken 
]egger voorkwamen. Zij heeft echter des
niettemin niet kunnen besluiten tot de open
baarheid der hierbedoelde wegen met het 
oog op de overige gegevens, welke omtrent 
deze wegen in de ambtsberichten worden 
medegedeeld. Daarbij nam de Afdeeling er 
met name kennis van, dat het voorkomen op 
den bedoelden ouden !egger <le eenige om
standigheid vormde, welke in casu op de 
openbaarheid zou kunnen wijzen. En nu is 
de jurisprudentie op de Wegenwet steeds ge
weest, dat een zoodanige omstandigheid op 
zich zelf niet voldoende is om de bestemming 
tot openbaren weg aan te nemen. Dit blijkt 
reeds uit de door Uw HoogEdel.Gestrenge 
zelf aangehaalde beslissingen. Daarin wordt 
immers, naast de p!aatsing op den !egger, 
tevens melding gemaakt van het toegankelijk 
zijn der wegen voor het publiek. Wat de 
onderwerpelijke zaak aangaat, blijkt daar
van evenwel niet. Integendeel , ten aanzien 
van den weg n°. 71 wordt uitdrukkelijk mede
gedeeld, dat althans deze weg van 1915-
1917 daadwerkelijk afgesloten is geweest, 
terwijl voorts uit de ambtsberichten nog 
blijkt, dat de drie wegen slechts als toegangs
wegen tot de eigendommen van Graaf d' Al
cantara worden benut. 

Weliswaar beroept Uw HoogEde!Ge
strenge zich nog op de mededeeling in den 
brief van burgemeester en wethouders van 
Sint Odilienberg en in het schrijven van den 
hoofdingenieur van den Provincialen Water
staat van Limburg van 25 Juli 1940, no. 
263/15, La. S.W. (O.G.), dat de onderwerpe
lijke wegen voorkomen op de kadastrale 
kaarten en dee! uitmaken van het daarop 
voorkomende perceel, kadastraal bekend ge
meente Sint Odilienberg, sectie B, n° . 1017, 
onder welk nummer al de gemeentewegen in 
sectie B voorkomen, <loch hoe weinig kracht 
door Uw HoogEde!Gestrenge zelf aan dit 
argument wordt toegekend , blijkt we! hier
uit, dat het in de daarop volgende alinea 
noodig geacht wordt te betoogen, dat hier 
alleen sprake kan zijn van openbare wegen. 
Dit zou dan moeten volgen uit de enkele con
stateering, dat de gemeente ,,hoofdzakelijk'·• 
(dus niet uitsluitend) be!ang zal hebben bij 
de kadastrale aanduiding van open bare wegen. 
De Afdeeling kan niet verhelen, dat, waar het 
hier juist gaat om het vinden van feiten, 
waaruit de openbaarheid dezer wegen zou 
moeten blijken, de kracht van dit argument 
haar ontgaat. 

Overigens moge er in dit verband nog op ge
wezen worden, ciat de hoofdingenieurvan den 
Provincialen Waterstaat, op wiens rapport 
Uw HoogEde!Gestrenge zich hier beroept, 
ook tot de conclusie komt, dat de onderwer
pelijke wegen niet openbaar zijn. 

Met het oog op een en antler ziet de Af
deeling dan ook geen reden om haar stand
punt in deze te herzien, en zij geeft Uw Hoog
Ede!Gestrenge mitsdien in overweging alsnog 
een beslissing in deze te neme"n overeenkom
stig het aangeboden ontwerpbesluit." 

0. dat het met de Afdeeling gepleegd over
leg mitsdien niet heeft geleid tot wijziging 
van haar advies in den geest als dezerzijds 
bedoeld; 

14 



1942 29 MEl 210 

0. ten aanzien van het beroep, ingesteld 
door burgemeester en wethouders der ge
meente St. Odilienberg, dat blijkens de ter 
zake ontvangen ambtsberichten, zooals deze 
zijn aangevuld op verzoek van de Afdeeling 
van den R aad van State voor de Geschillen 
van Bestuur, het ten zuiden van het eertijds 
van den !egger afgevoerde dee! van weg n°. 53 
gelegen gedeelte van den weg, onder n°. 32 
in den onderwerpelijken !egger opgenomen, 
reeds op den in 1879 opgemaakten en goed
gekeurden staat van buurtwegen en voet
paden der gemeente St. Odilienberg voor
kwam en sindsdien steeds voor een ieder toe
gankelijk is geweest, terwijl nimmer t er 
plaatse is kenbaar gemaakt, dat de weg 
slechts ter bede voor een ieder toegankelijk 
was· 

d;t derhalve deze weg krachtens het be
paalde in artikel 4, eerste lid, onder I, der 
Wegenwet openbaar is en mitsdien in den 
!egger behoort te worden gehandhaafd; 

dat voorts moet worden geoordeeld, dat, 
wat de brug over de Vlootbeek betreft, welke 
brug een integreerend dee! uitmaakt van den 
evenvermelden weg n° . 32 en dus eveneens 
op den !egger behoort voor te komen, de ge
meente St. Odilienberg te recht als de onder
houdsplichtige in den !egger is vermeld; 

dat immers de gemeente St. Odilienberg 
eigenaresse van den weg n°. 32 en dus ook van 
de beide oeverperceelen is, en artikel 15, 
eerste lid, van het Reglement op de water
lossingen in Limburg bepaalt, dat het onder
houd der waterlossingen voor de helft barer 
breedte en dat van de tot dezelve behoorende 
of daarmede in betrekking staande voorwer
pen en werken ten laste zijn van de eigenaren 
der aan de waterlossing grenzende perceelen, 
voor zoover de verplichting daartoe niet 
krachtens wettige akten, erkende gebruiken 
of erkende verplichtingen op anderen of in
gevolge artikel 231 der wet van 29 Juni 1851 
(Staatsblad n°. 85) op de gemeente oi eindelijk 
op een waterschap rust; 

dat burgemeester en wethouders van St. 
Odilienberg er we! is waar op wijzen, dat de 
bedoelde brug steeds door den heer Geradts 
is onderhouden, doch dat zulks niet kan war
den aangemerkt als een erkend gebruik of 
een erkende verplichting in den zin van de 
evenaangehaalde Reglementsbepaling; 

dat burgemeester en wethouders van St. 
Odilienberg in het ontwerp van den wegen
legger dier gemeente hebben opgenomen de 
wegen, op den !egger voorkomende onder de 
nos. 71, 72 en 73; 

dat Ged. Staten van Limburg bovenbe
doe!de wegen van den !egger hebben afge
voerd; 

dat burgemeester en wethouders daar
tegen bezwaar hebben; 

0. dienaangaande, dat de wegen nos. 71, 
72 en 73 reeds sedert jaren op den ouden 
!egger van openbare wegen en voetpaden in 
de gemeente St. Odiiienberg voorkwamen en 
niet is gebleken, dat appellant of zijn rechts
voorgangers ooit ·stappen hebben gedaan om 
de wegen van den !egger te doen afvoeren; 

dat deze omstandigheid op zich zelf reeds 
een aanwijzing vormt, dat aan die wegen door 
de rechthebbenden de bestemming van 
openbaren weg is gegeven; 

dat dit echter niet de eenige omstandigheid 
is , welke i.e. op de bestemming van den open
baren weg zou wijzen; 

dat immers de wegen dee! uitmaken van 
het perceel, kadastraal bekend gemeente 
St. Odilienberg, sectie B, n°. 1017, onder 
welk nummer al de gemeentewegen in sectie 
B voorkomen; 

dat deze vern1elding a lleen te verklaren is, 
doordat men deze wegen als openbare ge
meentewegen beschouwde; 

dat, gezien deze beide feiten, - het voor
komen van de wegen op den ouden !egger van 
openbare wegen en voetpaden en de vermel
ding in het kadaster op naam van de ge
meente - in onderling verband beschouwd, 
aangenomen moet warden, dat aan de wegen 
nos. 71, 72 en 73 door den rechthebbende de 
bestemming van openbaren weg is gegeven; 

dat nu we! wordt aangevoerd, dat bedoelde 
wegen uitsluitend beteekenis hebben en 
steeds hebben gehad als toegangswegen naar 
het landgoed Paar lo; 

dat deze omstandigheid misschien aan
leiding zou kunnen geven tot onttrekking 
van deze wegen aan het openbaar verkeer 
op grand van artikel 9 der WegP.nwet, maar, 
op zich zelf beschouwd, aan het openbare 
karakter der wegen niets afcioet; 

dat ook het aanbrengen van een versper
ring, zoomin als het plaatsen van borden 
,,Verboden Toegang" en ,,Eigen Weg", aan 
wegen, welke eenmaal openbaar zijn, zonder 
meer die openbaarheid kan ontnemen; 

0 . wat betreft het beroep van Jhr. J. de 
Zantis de Frymerson, dat uit de getuigenver
klaringen, vermeld in het door den appellant 
overgelegde proces-verbaal van de terecht
zitting van het kantongerecht te Roermond 
dd. 18 November 1936, valt af te leiden, dat 
de weg n°. 65 na het tijdstip van 30 jaren 
v66r het in werking treden van de Wegenwet 
ten minste gedurende dertig jaren voor een 
ieder toegankelijk is geweest; 

dat dezelfde getuigenverklaringen daar
naast niet voldoenden grond geven om met 
zekerheid t e kunnen aannemen, dat, loo
pende den evenbedoelden termijn van 30 
jaren, gedurende een tijdvak van ten minste 
een jaar duidelijk ter plaatse is kenbaar ge
maakt, dat de weg slechts ter bede voor een 
ieder toegankelijk is; 

dat op grond hiervan moet warden aange
nomen, dat, bij wien de eigendom van dezen 
weg ook moge berusten, de hierbedoelde weg 
in ieder geval ingevolge het bepaalde in 
artikel 4, eerste lid, ender I, der Wegenwet 
openbaar is, en mitsdien terecht in den !egger 
is opgenomen; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van§ 1 der Verordening 

N° . 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de Nederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur besloten: 

1°. met gegrondverklaring in zooverre van 
het beroep van burgemeester en wethouders 
der gemeente St. Odilienberg, in den door 
Gedeputeerde Staten van Limburg vastge
stelden !egger van wegen in de gemeente 
St . Odilienberg alsnog op te nemen de wegen 
nos. 71, 72 en 73, met hetgeen daaromtrent 
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in het door burgemeester en wethouders op
gemaakte leggerontwerp wordt verm eld; 

2 0. voor het overige de beroepen onge
grond te verkla ren . 

(A. B.) 

29 Mei 2942 . AR REST van den Hoogen 
Raad. (K. art. 22; Handelsregisterwet 
a rtt. 3 en 22.) 

Nu, naar 's Hofs feitelijke vaststelling, 
niet vaststaat, dat de akte van inschrij
ving door verweerder bestemd was om 
ten behoeve van eischer het bestaan der 
vennootschap te bewijzen, verplichtte 
geen enkele wetsbepaling het Hof aan die 
inschrijving volledig bewijs van het be
staan der vennootschap toe te kennen. 
Eischers beroep op art. 22 Handelsregis
terwet faalt, vermits het daarbij bepaal
de enkel betrekking heeft op de betee
kenis der inschrijving tegenover derden, 
terwijl eischer, blijkens het door hem ge
stelde, ten aanzien van de beweerde 
rechtsverhouding partij, en geen derde, 
was. De vraag, of de te bewijzen aange
boden feiten al dan niet ter zake dienen
de zijn, staat ter beantwoording van den 
rechter, die over de feiten oordeelt, even
als die omtrent de bewijskracht van be
wijsmiddelen. 

J . Schaart, wonende te Katwijk, eischer tot 
cassatie van een op 9 Juni 1941 door het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage (1941, No. 701) 
tusschen partijen gewezen arrest, adv. l\fr. 
Fred. C. Stahle, niet gepleit; 

tegen: 
J. H . Schaart, wonende te Katwijk aan Zee, 
verweerder in cassatie, adv. Mr. H. N. J. C. 
van Meerten, gepleit door Mr. L . J. de Haan. 

De Hooge Raad, enz.; 
O. dat uit het bestreden arrest blijkt: dat 

eischer stellende, dat hij met zijn vader -
verweerder-van 1 Januari 1927 tot 8 Maart 
1935 een handelsvennootschap onder de finna 
J. Schaart en zoon heeft gevormd en dat 
onder die finna voor gemeenschappelijke re
kening te Katwijk aan Zee een rijwielfabriek 
is gedreven, heeft gevorderd: primair de be
taling van f 6748.68 met rente, subsidiair re
kening en verantwoording van het door ver
weerder gevoerde beheer; dat verweerder het 
bestaan van een vennootschap onder firma 
heeft betwist en heeft gesteld dat partijen 
met het oog op belemmerende sociale voor
schriften een vennootschap tusschen hen 
slechts hebben gefingeerd; dat eischer daar
op een viertal afschriften van extracten uit de 
minuten berustende ter secretarie van het 
Handelsregister van de Kamer van Koophan
del en Fabrieken te Leiden heeft overgelegd 
waaruit blijkt: dat verweerder op 19 Febr. 
1925 opgave heeft gedaan van een in Febr. 
1924 gevestigde zaak, van welke eischer en 
verweerder eigenaar zouden zijn; in Maart 
1927 van de gestelde vennootschap onder 
firma, op 26 Juli 1924 van de vestiging van 
een filiaal en op 1 April 1935 van de ophef-

fing der vennootschap ; dat eischer voorts te 
bewijzen heeft aangeboden: 

I. d at eischer van 1924 t ot 1927 de zaak 
alleen dreef en verweerder toen niet anders 
dan schipper op de b innenvaart was; 

2. dat verweerder in Januari 1927 het 
hoofd ,,P rive" u it de boeken van eischer in 
zijn boeken overnam en daaronder b racht de 
opnamen, die h ij voor zich zelf uit de zaa k 
deed, en ten onrechte de opnamen va n 
eischer onder de onkosten is gaan boeken; 

3. dat er nooit sprake is geweest van sala
ris van eischer; 

4. dat verweerder niet anders heeft gedaan 
dan het voeren van beheer en administratie 
van Januari 1927 af en alle technische werk
zaamheden van 1924 af steeds door eischer 
werden verricht; 

dat de R echtbank te 's- Gravenhage bij 
haar vonnis van 6 Juni 1940 heeft overwo
gen, dat de inschrijving in het Handelsregis
ter een intellectueel van verweerder afkom
stig geschrift is en als zoodanig een begin 
van .bewijs bij geschrifte oplevert, en vervol
gens den eischer tot aanvulling van dit be
wijs door getuigen heeft toegelaten, terwijl 
de Rechtbank het door eischer aangeboden 
bewijs van de voormelde vier punten als niet 
ter zake dienende is voorbijgegaan; 

0. dat eischer van dit vonnis in hooger 
beroep is gekomen, doch het Hof het vonnis 
der Rechtbank heeft bekrachtigd, daarbij 
overwegende: 

,,dat appellant zich vooreerst gegriefd acht 
door het feit, dat de Rechtbank de inschrii
ving der firma in het Handelsregister slechts 
als begin van bewijs bij geschrifte heeft be
schouwd; 

dat het Hof, met de Rechtbank en met 
part!jen ervan uitgaande, dat ook andere ge
schnften dan de vennootschapsakte bewijs 
der finna kunnen opleveren en art. 2 2 K. 
slechts uitsluit bewijs door getuigen en ver
moedens zonder meer, in de inschrijving 
welke ge,ntimeerde in 1927 heeft doen be~ 
werkstelligen, niet ziet een geschrift waar
mede blijkens deszelfs inhoud en d; strek
king van de handeling partijen moeten ge
acht worden het rechtsgevolg eener firma in 
het !even te hebben willen roepen, doch een 
geschreven akte, welke, voortgekomen van 
dengene tegen wien de vordering gedaan 
wordt, de feitelijke aanwezigheid der firma 
waarschijnlijk maakt, zoodat de Rechtbank 
terecht de inschrijving slechts als begin van 
bewijs bij geschrifte heeft aangemerkt; 

dat het immers niet onmogelijk zou zijn 
uit de inschrijving op zichzelf een voor het 
bewijs afdoende erkentenis van de zijde van 
geintimeerde op te maken, doch, nu geinti
meerde een niet onredelijke verklaring van 
zijn destijds aangenomen houding heeft ge
geven, het niet vaststaat, dat ge,ntimeerde 
alstoen tegenover appellant het bestaan der 
firma heeft willen erkennen zoodat deze laat
ste aan de inschrijving niet het door hem 
verlangde volledig bewijs kan ontleenen; 

dat appellant voorts wijst op de omstan
digheid, dat de Rechtbank ten aanzien van 
het eerste door hem te bewijzen aangeboden 
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feit, n.1. dat appellant van 1924 tot 1927 de 
zaak alleen heeft gedreven, heeft overwogen, 
dat blijkens het overgelegd extract van Jan. 
1925 geintimeerde toen heeft doen inschrij
ven een zaak, waarvan hij en appellant eige
naars waren en de Rechtbank aan die in
schrijving een volkomen bewijs ten voor
deele van geintimeerde heeft toegekend; 
voegende appellant daaraan toe, dat de 
Rechtbank immers op grond van deze in
schrijving het aangeboden bewijs heeft ge
passeerd, nu appellant noch gesteld heeft, dat 
hij ze niet tijdig heeft gekend noch, dat hij 
ertegen heeft geprotesteerd, zoodat aange
nomen wordt, dat appellant in die inschrij
ving heeft berust en de juistheid ervan heeft 
erkend; 

dat appellant echter voorbijziet, dat de in
schrijving van 1927 niet meer is dan een 
voorloopige bevestiging van appellant's po
situm (betreffende het bestaan der firma), 
terwijl die van 1925 - mede op grond, zoo
als de Rechtbank overweegt, dat appellant 
geacht moet warden dezelve als juist te heb
ben erkend - in strijd is met zijn eigen stel
ling n.1. dat hij toen alleen eigenaar der zaak 
was, zoodat hem ook niet meer het bewijs 
van deze stelling kon warden opgedragen; 

dat dus van een openlijke tegenstrijdig
heid, zooals appellant het noemt, in de be
oordeeling der beide inschrijvingen geen 
sprake is, terwijl bovendien met de door ge
intimeerde gestelde en niet weersproken fei
ten, - dat in 1924, toen de zoon nog minder
jarig was, de zaak met vaders geld gesticht 
werd en in vaders huis gedreven, terwijl de 
inschrijving betreffende den aard van den 
mede-eigendom vermeldt ,,50 % der winst
en verliesrekening", - geintimeerde genoeg
zaam aannemelijk heeft gemaakt, dat de op
gave van appellant als ,,mede-eigenaar" niet 
letterlijk is op te vatten, doch in werkelijk
heid de zoon vader's zaak dreef en de vader, 
die als schipper op de binnenvaart dienst 
deed, zijn zoon bijv. als zetbaas in de zaak 
de helft der inkomsten liet; 

dat omtrent appellant's bezwaar tegen de 
passeering door de Rechtbank van het twee
de bewijspunt, reeds dadelijk dient opge
merkt, dat het ten onrechte door geintimeer
de gaan boeken van appellant's opnamen on
der ,,onkosten" niet een feit is, waaruit, het
geen appellant uiteindelijk toch beoogt, het 
bestaan der firma zou kunnen worden afge
leid, doch juist, indien de firma als bestaand 
ware te aanvaarden, het gevolg daarvan zou 
zijn, dat die boeking ten onrechte aldus is 
gedaan; 

dat overigens de Rechtbank terecht over
woog, dat het enkele feit, dat appellant v66r 
,927 zijn opnamen onder ,,prive" boekte, nog 
niet medebrengt, dat hij iets anders of meer 
was dan geintimeerde's zetbaas; 

dat betreffende het derde punt, inzake den 
aard van appellant's opnamen, doordeRecht
bank eveneens terecht is overwogen, dat de 
vraag of deze al dan niet salaris waren te 
noemen, alleen hierin hare beantwoording 
vindt, of er al dan niet een firmaverhouding 
was, hetgeen echter juist te bewijzen is; 

dat het er niet toe doet, indien er nooit 
van ,,loon" sprake is geweest, daar een ver
houding als hier, tusschen vader en zoon, 
waarbij de zoon, in vader's zaak werkzaam, 
beloond wordt met 50 % van de netto-inkom
sten, zeer wel als zoodanig gesalarieerd kan 
worden beschouwd zonder dat over zijn ver
diensten als over ,,loon" gesproken behoeft 
te warden; 

dat de Rechtbank ook aan het vierde be
wijspunt terecht is voorbijgegaan, op grond, 
dat geintimeerde nimmer huur heeft bere
kend voor de hem toebehoorende perceelen, 
ofschoon de zaak daarin werd gedreven, het
geen, indien de zaak niet aan geintimeerde 
behoorde, onafhankelijk van alle billijkheid 
jegens appellant, waarop deze zich beroept, 
ter juiste winstbepaling onmisbaar was; 

dat appellant in hooger beroep wederom 
den nadruk erop legt, dat het niet vreemd 
was, dat geintimeerde, die niets van het vak 
afwist, geen huur bedong, <loch vooreerst dit 
de overtuigende argumentatie der Recht
bank onverlet laat en voorts appellant voor
bijziet, dat, al ware het afzien van de huur 
tegenover appellant's vakkundige prestaties 
te plaatsen, dit niet meer dan een billijk
heidsregeling behoeft te zijn, welke zeer goed 
past in een dienstverhouding tusschen deze 
partijen, en in elk geval onvoldoende is, om 
het bewijs, dat de zaak van vader en zoon 
was en er dus een firma tusschen hen be
stond, aan te vullen; 

dat ten slotte appellant geintimeerde's 
standpunt, dat deze in 1927 een firma heeft 
gefingeerd, onvereenigbaar acht met geint1-
meerde's inschrijving in 1925 betreffende 
den mede-eigendom der zaak, <loch ten on
rechte, omdat, gelijk geintimeerde terecht 
betoogt, deze laatste inschrijving op grond 
van art. 94 Arbeidswet den geintimeerde al
lerminst vrijwaarde tegen de belemmeringen 
dier wet, welke hij dan door de inschrijving 
in 1927 naar zijn zeggen heeft moeten ophef
fen"; 

0. dat als middelen van cassatie zijn aan
gevoerd: 

I. S. en v. t. der artt. 1902, 1903, 1904, 
,907, 1908, 1911, 1912, 1925, 1939, 1960, 
1962, 1963, 1964, 1965, 2002 B. W., 15, 16, 
22, 23, 29, 31 K., I, 2, 3, 5, 6, 7, 20, 21, 22 

Handelsregisterwet, 48, 347, 353 Rv., door, 
omtrent de inschrijving in het Handelsregis
ter te beslissen als hierboven vermeld, 

ten onrechte, omdat de akte bestemd en 
geschikt was om het bestaan der vennoot
schap onder firma te bewijzen en dit ook ten 
aanzien van geintimeerde naar de artt. 1907 
en 1912 B. W. bewees, welk bewijs niet wijkt 
of verminderd wordt door een ,,niet-onrede
lijke" verklaring van het ontstaan daarvan, 
dus de bloote bewering van niet vaststaande 
feiten, maar alleen door eventueel tegenbe
wijs, terwijl bovendien art. 22 Handelsregis
terwet een beroep op de onjuistheid der op
gaaf door geintimeerde in den weg stond, ter
wijl hiervoor onverschillig is, of de geinti
meerde het bestaan van de vennootschap on
der firma al of niet tegenover appellant wilde 
erkennen; 
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II. S. en v. t. der in het eerste middel aan
gehaalde artikelen en van de artt. 20 R . 0 . 
in verband met art. 168 Grondwet, 1655, 
1656, 1932, 1943, 1952, 1959 B . W., 103, 199, 
200, 347, 353 R v., . 

door te bevestigen het vonnis der Recht
bank, dat eischers (nu eischer tot cassatie) 
bewijsaanbod van de in het vonnis sub 1° 

tot 4° vermelde feiten als niet ter zake die
nende voorbijging en de daartegen door ap
pellant aangevoerde grieven te verwerpen, 

t en onrechte, daar voor het ter zake dienen
de van te bewijzen feiten n iet noodig was, 
dat daaruit het bestaan eener vennootschap 
onder firma met logische zekerheid volgde, 
maar of zij geschikt waren hetzij op zichzelf, 
hetzij in verband met andere feiten het be
staan der vennootschap te bewijzen of een 
vermoeden daartoe te scheppen, terwijl de 
door de Rechtbank hiertoe aangevoerde 
gronden de beslissing ook niet rechtvaar
digden; 

III. S . en v. t. van de in het eerste en 
het tweede middel aangehaalde artikelen, 
door ten opzichte van de inschrijving van 
1925 te overwegen als hierboven vermeld, 

ten onrechte, daar de inschrijving de me
de-eigendom der zaak en mitsdien het be
staan eener vennootschap voldoende bewees 
en voor tegenbewijs niet voldoende is, dat 
ge1ntimeerde aannemelijk heeft gemaakt, dat 
de opgave van appellant als ,,mede-eigenaar" 
niet letterlijk is op te vatten, doch in wer
kelijkheid de zoon vader's zaak dreef en de 
vader, die als schipper op de binnenvaart 
dienst deed, zijn zoon bijv. als zetbaas in de 
zaak de helft der inkomsten liet, terwijl ook 
het feit, dat de zoon nog minderjarig was, de 
zaak met vaders geld gesticht werd en de 
inschrijving betreffende den aard van den 
mede-eigendom vermeldt, geenerlei bewijs 
of vermoeden levert, dat het hier geen ven
nootschap gold en de zoon vaders zaak dreef 
en deze zij n zoon ,,bijvoorbeeld" als zetbaas 
in de zaak de helft der inkomsten liet; 

o. ten aanzien van het eerste middel : 
dat de aan dit middel ten grondslag ge

legde stelling, dat de inschrijving in het Han
delsregister t en bate van eischer tegenover 
verweerder dwingend volledig bewij s van het 
bestaan der vennootschap onder firma ople
verde, niet kan worden aanvaard; 

dat imm ers zulk een dwingende bewijs
kracht slechts dan aanwezig zoude zijn, in
dien vaststond, dat de akte van inschrijving 
door verweerder bestemd was om ten behoe
ve van eischer het bestaan der vennootschap 
te bewijzen; 

dat derhalve, nu naar 's Hofs feitelijke be
slissing dit niet vaststaat, geen wetsbepaling 
het Hof verplichtte aan die iuschrijving vol
Jedig bewijs van het bestaan der vennoot
schap toe te kennen; 

dat het beroep op art. 22 Handelsregister
wet evenzeer faalt, vermits het daarbij be
paalde enkel betrekking heeft op de betee
kenis der inschrijving tegenover derden, ter
wijl eischer, blijkens het door hem gestelde, 
t en aanzien van de beweerde rechtsverhou
ding partij en geen derde was; 

0. dat het tweede middel feitelijken grond
slag mist, voor zoover het betoogt, dat het 
bewijsaanbod van eischer werd voorbijgegaan 
omdat uit de te bewijzen feiten het bestaan 
eener vennootschap onder firma niet met lo
gische zekerheid volgde, immers niet blijkt, 
dat dit voorbijgaan op dezen gropd steunt; 

dat het middel overigens tevergeefs tegen 
deze beslissing opkomt, daar de vraag of de 
te bewijzen aangeboden feiten al dan niet 
ter zake dienende zijn, staat ter beantwoor
ding van den rechter die over de feiten oor
deelt; 

0. dat ook het derde middel niet tot cas
satie kan Jeiden omdat het zich richt tegen 
feitelijke beslissingen omtrent de bewijs
kracht van bewijsmiddelen, waaromtrent de 
feitelijke rechter vrijheid van beoordeeling 
heeft ; . 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 350, Red.). 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Het eerste middel acht ik ongegrond, daar 

de akte van inschrijving in het Handelsregis
ter, naar mijne meening, stellig niet kan wor
den aangemerkt als de akte, bedoeld in art. 
22 K. Deze moet immers kennelijk zijn eene 
zoogenaamde ,,preuve constituee", eene akte, 
opgemaakt met de bestemming, om het be
staan der firma tusschen de vennooten onder -
ling te bewijzen, terwijl de bedoelde inschrij 
ving niet meer is dan eene mededeeling om
trent het bestaan eener vennootschap aan 
eenen derde, namelijk aan het Handelsregis
ter. Weliswaar zoude die inschrijving, naar 
het Hof ook aanneemt, kunnen worden be
schouwd als eene erkenning aan zijde van 
verweerder van het bestaan der firma ( vg. 
Hof 's-Hertogenbosch 2 Maart 1926 W . 
n524, N. J. 1927, 114), doch het Hof heeft 
die mogelijkheid ten deze uitdrukkelijk op 
feitelijke gronden verworpen door feitelijk 
en derhalve in cassatie onaantastbaar vast 
te stellen, dat niet vaststaat, dat verweerder 
alstoen (d. w. z. bij het doen opmaken van 
die akte van inschrijving) tegenover eischer 
het bestaan der firma heeft willen erkennen. 
Wei tracht het middel deze omstandigheid 
als ten dezen onverschillig voor te stellen, 
doch ten onrechte, vermits het voor de be
wijskracht der akte van inschrijving juist er 
op aankomt, of daaruit eene erkenning van 
het bestaan der vennootschap onder firma 
door verweerder tegenover eischer valt af te 
leiden. Het beroep op art. 22 Handelsregister
wet faalt, aangezien daarbij uitsluitend wordt 
geregeld de beteekenis van de inschrijving 
tegenover derden. 

Het tweede middel stuit, meen ik, af op de 
vaste rechtspraak van Uwen Raad, volgens 
welke de vraag, of te bewijzen aangeboden 
feiten al dan niet ter zake dienende zijn, uit
sluitend staat ter beoordeeling van den rech
ter over de feiten, terwijl in het bestreden 
arrest niets is te vinden, dater op zoude wij
zen, dat het Hof zijne feitelijke beslissing 
dienaangaande zoude hebben doen steunen 
op het oordeel, dat uit de te bewijzen aange-
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boden punten het bestaan der firma niet ,,met 
logische zekerheid" zoude volgen, zoodat het 
middel, inzooverre klagende over eene door 
het Hof niet gegeven beslissing, te dien op
.zichte feitelijken grondslag mist. 

Het derde middel kan m. i. evenmin tot 
cassatie leiden, omdat het wederom tever
geefs opkorrit tegen eene feitelijke beslissing, 
immers tegen 's Hofs waardeering van de 
bewijskracht van feitelijke vermoedens, welke 
waardeering ingevolge art. 1959 B. W. is 
overgelaten aan het oordeel en aan de voor
zichtigheid van den rechter. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep, met veroordeeling van eischer tot 
cassatie in de daarop gevallen kosten. 

(N. J.) 

30 Mei I942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van So
ciale Zaken. (Hinderwet art. 2 VII j O • 

art. 15.) 
Nadat in beroep de door een gemeen

tebestuur gevraagde vergunning voor het 
oprichten van een vuilnisstortplaats door 
de Kroon was geweigerd, hebben Ged. 
Staten na een nader onderzoek de op
nieuw gevraagde vergunning verleend. 
In beroep wordt dit besluit van Ged. 
Staten wederom vernietigd uit overwe
ging dat de resultaten van het nader on
derzoek in geenen deele een zoodanig 
nieuw licht in de zaak ontstoken hebben, 
dat zij deze herhaalde indiening van het 
verzoek om vergunning kunnen recht
vaardigen, veel minder den in het K. B . 
vermelden weigeringsgrond vermogen te 
ontzenuwen. Neg steeds meet worden 
aangenomen, dat het uit de nabuurschap 
der vuilnisstortplaats voortvloeiend ge
vaar voor besmetting van de gebruikers 
eener bad- en zweminrichting met de 
ziekte van Weil niet kan worden opge
heven. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken, 

Gezien de beroepen, ingesteld door B . en 
W. van Vlijm en en Th. H . van den Dungen 
te Vlijmen tegen het besluit van Ged. Staten 
van Noord-Brabant van 29 Maart 1939, 1e 
afdeeling, G. No. 445, waarbij aan B. en W. 
van 's-Hertogenbosch en hun rechtverkrij
genden voorwaardelijk vergunning is ver
leend voor het oprichten van een vuilnis
stortplaats op de perceelen kadastraal be
kend gemeente 's-Hertogenbosch, sectie K , 
nos. 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 614, 
615, 616, 621 en een gedeelte van het perceel 
sectie K no. 609, gelegen ten zuiden van den 
provincialen weg van 's-Hertogenbosch naar 
Vlijmen; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
20 Mei 1942, No. 78) ; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Brabant 

bij besluit van 29 Maart 1939, 1e afdeeling, 
G. No. 445, o. a. hebben overwogen, dat na 
het K. B. van II Jan. 1938, No. 32, 1 waar
bij voor het oprichten van een vuilnisstort
plaats op de bovengenoemde perceelen ver
gunning ingevolge de Hinderwet werd ge
weigerd, een nieuw onder2oek is ingesteld 
naar den toestand van de in de nabijheid van 
die perceelen gelegen bad- en zweminrich
ting, in het bijzonder met betrekking tot de 
deugdelijkheid van het zwemwater; dat uit 
dit onderzoek is gebleken, dat de aanwezig
heid van een vuilnisstortplaats geen nadee
ligen invloed heeft op de hoedanigheid van 
het water der zweminrichting; dat de ver
ontreiniging van het water der zweminrich
ting en van de in de nabijheid gelegen sloo
ten veroorzaakt wordt door het ondeugde
lijke water der waterleiding ,,de Bossche 
Sloot", waarmede de bad- en zweminrich
ting en de bedoelde slooten in open verbin
ding staan; dat de uitkomst van het bedoel
de onderzoek moet worden beschouwd als 
een nieuwe omstandigheid, welke ten tij de 
van de vastste!ling van het K. B. van 1 r 
Jan. 1938, No. 32, nog niet bekend was; dat 
op grond van de aanwezigheid van een 
zweminrichting in de nabijheid der vuilnis
stortplaats de gevraagde vergunning mits
dien niet !anger kan worden geweigerd; dat 
aan de overige bezwaren, welke tegen het 
ver!eenen der vergunning zijn ingebracht, 
kan worden tegemoet gekomen door het stel
!en van voorwaarden; 

dat B . en W. van Vlijmen in beroep aan
voeren, dat volgens het algemeen erkende 
rechtsbeginsel ,,non bis in idem" niet ander
maal geadieerd kim worden in eene aange
legenheid, die reeds geheel in denzelfden 
vorm en aangaande dezelfde materie tot in 
hoogste instantie, mitsdien bij gewijsde, is 
berecht; dat Ged. Staten aan de geg:even 
vergunning weliswaar de voorwaarde hebben 
verbonden, dat zoo noodig onder meer in
tensieve bestrijding van ratten meet p!aats 
hebben ; dat intensieve verdelging der ratten 
echter onmogelijk is, da ar deze slechts 
's nachts op de vuilnisstortplaats voedsel 
gaan zoeken en bij dag huizen in holen langs 
slootkanten; dat bacteriologisch niet kan 
worde~ onderzocht of water, dat overigens in 
alle opzichten van uitstekende hoedanigheid 
kan zijn, besmet is door ratten, zoodat de
zelfde bezwaren, waarop het b esluit van II 
Jan. r938, No. 3 2, was gegrond, ook thans 
nog ten opzichte van de bestreden vergun
ning in toenemende mate voortbestaan; dat 
door Ged. Staten voorts wordt beweerd, dat 
de aanwezigheid van een vuilnisstortplaats 
geen nadeeligen invloed heeft op de hoeda
nigheid van het water der zweminrichting en 
dat de verontreiniging van het water der 
zweminrichting wordt veroorzaakt door het 
ondeugdelijke water der waterleiding ,.de 
Bossche Sloot" ; dat Ged. Staten in de voor
waarde 8 in strijd daarmede voorschrijven, 

L C . V. 1938 biz. 27. 
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<lat ter voorkoming van de meerdere ver
ontreiniging der waterleiding ,,de Bossche 
Sloot" de door het terrein der belt loopen
de slooten moeten worden afgesloten; dat 
Ged. Staten door het stellen dezer voor
waarden erkennen, dat de vuilnisstortplaats 
het water van de Bossche Sloot inderdaad 
verontreinigt, terwijl zij in de overwegingen 
van hun besluit in strijd hiermede verklaren, 
dat de aanwezigheid van een vuilnisstort
plaats geen nadeeligen invloed heeft op _de 
hoedanigheid van het water der zwemm
-richting; dat voorts deze slooten n iet kunnen 
en mogen worden afgesloten, daar door deze, 
na de dichting door de provincie van de uit
watering de zoogenaamde Hamsche Bak, het 
bevloeiings- en het overtollige hemelwater 
van het waterschap ,,Ham en Rijskampen" 
op de Bossche Sloot moet worden gelost; dat 
overigens verschillende deskundigen her
haalde malen hebben verklaard, dat het wa
ter in de zwemkom een vergelijking met dat 
in andere zweminrichtingen en zeker met 
dat der ,,IJzeren Vrouw" te 's-Hertogen
bosch, tot aan de oprichting van de vuilnis
belt glansrijk kon doorstaan; dat Ged. Staten 
bij al hun overwegingen en voorwaarden 
over het hoofd zien en stilzwijgend voorbij
gaan het feit, dat hun besluit van 30 Dec. 
1936, G No. 641 door de Kroon niet is ver
nietigd, omdat de vuilnisstortplaats het wa
ter der zweminrichting zou verontreinigen , 
<loch dat deze vernietiging uitsluitend was 
gegrond op de overweging, dat geen voor
zieningen bekend zijn, waardoor aan het ge
vaar voor schade aan de gezondheid van de 
gebruikers van de bad- en zweminrichting 
tengevolge van het in aanraking komen met 
water, dat besmet is door ratten, welke bij 
de vuilnisbergplaats huizen, zou zijn tege
moet te komen, tcrwijl Ged. Staten slechts 
als voorwaarden stellen, dat intensieve maat
regelen tot het verdelgen van ratten moeten 
worden genomen; 

dat Th. H. van den Dungen te Vlijmen in 
beroep hoofdzakelijk gronden aanvoert van 
dezelfde strekking als in het beroepschrift 
van B. en W. van Vlijmen zijn vervat; 

0. ten aanzien van het beroep van Th. H . 
van den Dungen, dat deze verzuimd heeft 
het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch 
bij exploit van het instellen van beroep in 
kennis te stellen, zoodat aan het bepaalde in 
art. 15, tweede lid, juncto art. 27, vierde lid, 
der Hinderwet niet is voldaan; 

dat mitsdien deze appellant niet in zijn 
beroep kan worden ontvangen; 

0. ten aanzien van het beroep van het ge
meentebestuur van Vlijmen, dat bij K . B. 
van 11 Jan. 1938, No. 3 2, in beroep de des
tijds door het gemeentebestuur van 's-Her
togenbosch gevraagde vergunning voor het 
oprichten van de onderhavige vuilnisstort
plaats is geweigerd, omdat geen voorzienin
gen bekend zijn, waardoor aan het gevaar 
voor schade aan de gezondheid van de ge
bruikers van de bad- en zweminrichting ten
gevolge van het in aanraking komen met wa
ter, dat besmet is door ratten, welke bij de 

vuilnisbergplaats huizen, zou zijn tegemoet 
te komen; 

dat de resultaten van het in het bestreden 
besluit bedoelde nader ingestelde onderzoek, 
neergelegd in de overgelegde rapporten en 
ambtsberichten, ii1 geenen deele een zooda
nig nieuw licht in de zaak ontstoken hebben, 
dat zij deze herhaalde indiening van het ver
zoek om vergunning voldoende kunnenrecht
vaardigen, veel minder den in het genoemde 
Koninklijk besluit vermelden weigerings
grond vermogen te ontzenuwen; 

dat met name zoowel het over de resulta
ten van het bedoeld onderzoek uitgebrachte 
advies der Commissie inzake waterveront
reiniging, dat steunt op een uitvoerig door 
haar ingewonnen rapport over deze aange
legenheid van het Rijksinstituut voor Zuive
ring van Afvalwater, als het desbetreffende 
ambtsbericht van den Directeur-Generaal 
van den Arbeid uitwijst, dat het bedoelde 
onderzoek en de beschouwingen, waartoe dat 
den Inspecteur van de Volksgezondheid aan
leiding gaf, zich met het gevaar voor besmet
ting met de ziekte van Weil niet inlaten en 
dat nog steeds als juist moet worden aange
nomen, dat het uit de nabuurschap der vuil
nisstortplaats voortvloeiende gevaar voor 
besmetting van de gebruikers der bad- en 
zweminrichting met de ziekte van Weil niet 
kan worden opgeheven; 

dat de gemachtigde van den burgemeester 
van 's-Hertogenbosch in de openbare ver
gadering van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, waar
in over deze zaak verslag is uitgebracht, nog 
we! heeft betoogd, dat door de aanwezigheid 
van de vuilnisstortplaats het rattenbezwaar 
voor de omgeving veeleer zal verminderen 
dan verergeren, doch dat hij in gebreke is 
gebleven, tegenover de vorengenoemde 
ambtsberichten de juistheid dezer stelling 
door rapporten van deskundigen aannemelijk 
te maken; 

dat dus Ged. Staten op geheel onvoldoen
de gronden vrijheid hebben meenen te mo
gen vinden, de in beroep geweigerde ver
gunning alsnog te verleenen: 

dat dus het bestreden besluit niet in stand 
kan blijven; 

Gezien de Hinderwet ; 
Heeft op groncl van paragraaf 1 der Veror -

dening No. 23/,940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

I. Th. H . van den Dungen niet-ontvan
kelijk te verklaren in zijn beroep; 

II. met vernietiging van het bestreden 
besluit van Ged. Staten de gevraagde ver
gunning alsnog te weigeren. 

(A. B.) 
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I ]uni I942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 68; Cacao- en chocolade
besluit 1924 S. 478, art. 8.) 

D e in de twee dagvaardingen telast
gelegde feiten kunnen niet alleen geheel 
los van elkaar worden gedacht, maar zijn 
zelfs t. a. v. een en dezelfde waar niet 
denkbaar, aangezien cacaopoeder en ma
gere cacaopoeder in den zin der Waren
wet niet dezelfde waar zijn en voor de 
laatste juist niet geldt de eisch van een 
cacaobotergehalte van tenminste 22 % 
van de droge stof. Hieruit volgt, dat het 
feit waarover t. a. v. gerequireerde on
herroepelijk is beslist, niet is het feit, ter 
zake waarvan hij in de onderhavige zaak 
is vervolgd geworden. 

Hieraan kunnen niet afdoen de om
standigheden, dat beide dagvaardingen 
zouden betreffen het aanwezig hebben 
van dezelfde waar - welke dan in een 
van beide onjuist zou zijn aangeduid -
en dat bij een bewezenverklaring van 
b eide telastleggingen de qualificatie van 
het bewezen verklaarde voor beide de
zelf de zou zijn. Immers voor de vraag, 
of een geval als bedoeld in art. 68 Sr. 
aanwezig is, zijn beslissend de feiten , 
gelijk zij in het gewijsde en in de nieuwe 
dagvaarding zijn omschreven; boven
dien zou ook reeds het voorhanden heb
ben van een waar, welke aan twee van 
elkaar onafhankelijke krachtens de Wa
renwet gestelde eischen niet voldoet, 
twee overtredingen van eensluidende 
benaming van de Verordening op de keu
ring van waren der gemeente Arnhem 
opleveren. 

Op het beroep van den 0 . v. J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Arnhem, req. van cas
satie tegen een vcnnis van die Rechtbank 
van 23 D ec. 1941, in hooger beroep beves
tigende een vonnis van het Kantongerecht 
te Arnhem van 20 Aug. 1941 ( N. J. 1942, 
No. 68, Red.), waarbij in de zaak tegen T. 
H. D. H., van beroep bakker, wonende te 
Arnhem, het 0. M. niet-ontvankelijk is ver
klaard in zijn vordering. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Aan dezen gerequireerde was bi.i inleiden
de dagvaarding voor den Kantonrechter te 
Arnhem te laste gelegd: dat hij op 17 Juli 
x940 des voormiddags omstreeks II uur in 
de gemeente Arnhem op het erf en in de 
bakkerij bij hem afa bakker in gebruik heeft 
aanwezig gehad ongeveer 8100 kilogram, al
thans een hoeveelheid, voor den handel be
stemde of in den handel gebrachte, voor 
menschelijk gebruik bestemde, magere cacao
poeder, althans keimelijk als zoodanig voor
handen waar, die, na de in art. 7 onder c van 
het Cacao- en Chocoladebesluit 1924 S . 478 
bedoelde schimmelproef, in duidelijke mate 
schimmelig bleek te zijn. 

Ter zitting van het Kantongerecht had hij 
zich er op beroepen, dat hij te dier zake niet 
vervolgd had kunnen worden. Hi.i was na-

melijk vrijgesproken van het hem bij voor
afgaande dagvaarding van 30 Mei 1941 te
lastegelegde feit: dat hij op 17 Juli 1940 des 
voormiddags te II uur in de gemeente Arn
hem, op het erf en in de bakkerij bij hem 
als bakker in gebruik, heeft aanwezig gehad 
ongeveer 8300 kilogram, althans een hoe
veelheid voor den handel bestemde of in den 
handel gebrachte, voor menschelijk gebruik 
bestemde cacaopoeder, althans kennelijk als 
zoodanig voorhanden waar, waarvan het ge
halte aan cacaoboter bedroeg ge:niddeld on
geveer n ½ % van de droge stof in ieder 
geval minder <lan 22 % en deze vrijspraak 
was in kracht van gewijsde gegaan. 

De Kantonrechter overwoog naar aanlei
ding van dit verweer onder meer: 

dat terecht een beroep was gedaan op den 
regel ,,ne bis in idem", omdat de vroegere 
dagvaarding en dt: onderhavige beide be
treffen het aanwezig hebben van dezelfde 
cacaopoeder, die niet voldoet aan de eischen 
gesteld krachtens de Warenwet en zulks op 
dezelfde plaats en op hetzelfde tijdstip, zij 
het ook dat de eischen waaraan de betreffen
de cacaopoeder n iet voldeed in de beide dag
vaardingen op onderling verschillende wijze 
zijn te laste gelegd; 

dat het Cacao- en Chocoladebesluit 1924 
S . 478, zooals dit nader is gewijzigd en aan
gevuld en welk besluit is vastgesteld krach
tens de Warenwet, in art. 7 verschillende 
eischen opsomt, waaraan de waren genoemd 
in de artt. 2 en 3 van dat besluit, waaronder 
ook cacaopoeder en magere cacaopoeder. 
moeten voldoen o. a. eischen betreffende de 
geur. kleur en smaak, het afwezig zjn van 
schadelijke bestanddeelen, van dufheid, 
schimmel en dergelijke eigenschappen, te r
wijl in art. 8, 2e en 3e lid, van gemeld be
sluit wordt bepaald aan welke andere eischen 
cacaopoeder en magere cacaopoeder moet 
voldoen bijv. wat betreft het gehalte aan 
cacaoboter en aan cacaoschillen; dat de dag
vaarding van 30 Mei 1941 kennelijk is ge
baseerd op de overtreding van het bepaalde 
bij art. 8, 2e en 3e lid van voormeld besluit , 
n.l. het bevatten van een te gering gehalte 
aan cacaoboter, terwijl de onderhavige dag
vaarding telastelegt het schimmelig zijn van 
de betreffende cacaopoeder, doch bij ver
oordeeling in beide gevallen de aan het feit 
te geven qualificatie zou moeten luiden -
nu art. 4 der Keuringsverordening der ge
meente Arnhem verbiedt het verkoopcn van 
waren die niet voldoen aan de eischen ge
steld krachtens de warenwet en bij art. 1 
dier verordening het aanwezig hebben in 
werkplaatsen en op erven met verkoopen is 
gelijkgesteld - het te Arnhem waren ver
koopen, die niet voldoen aan de eischen ge
steld krachtens de Warenwet S. 1935 no. 
793; dat het dan ook duidelijk is, dat, indien 
op de eerste dagvaarding, in plaats van een 
vrijspraak, een veroordeeling gevolgd ware, 
het 0 . M. niet opnieuw een vervolging zoude 
hebben kunnen aunspannen op den grond
slag van de onderhavige dagvaarding nu bij 
beide dagvaardingen het kenmerkende van 
het telastegelegde feit moet worden gezocht 
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in den toestand waarin dezelfde waren - zij 
het ook dat die waren in de eerste dagvaar
ding als .,cacaopoeder" en in de onderhavige 
als ,,magere cacaopoeder" werden aange
duid - op deze!fde plaats en op hetzelfde 
tijdstip, verkeerden, zoodat ieder feit op zich 
zelf niet een overtreding van verschillend 
karakter oplevert. 

Op grond van art. 68 Sr. verklaarde de 
Kantonrechter het 0. M. niet-ontvankelijk 
in zijn vordering. 

In hooger beroep heeft de Rechtbank te 
Arnhem dit vonnis met overneming van 
gronden bevestigd. 

Als cassatiemiddel is thans voorgesteld: 
,,S. of v. t. van de artt. 55, 57, 58, 62 en 68 
Sr., 348, 349, 350, 398, 425 en 426 Sv., in 
verband met de artt. 6 der Warenwet S. 1935 
no. 793, 2, 3, 7 en 8 van het Cacao- en Cho
coladebesluit 1924 S. 478 zoomede met de 
artt. 1 en 4 van de Keuringsverordening van 
de gemeente Arnhem." 

Volgens den req. levert het aanwezig heb
ben van een hoeveelheid cacaopoeder, welke 
in duidelijke mate schimrnelig blijkt te zijn 
we! degelijk een ander feit in strafrechtelij
ken zin op dan het voorhanden hebben van 
een hoeveelheid cacaopoeder waarvan het 
vetgehalte niet aan de gestelde eischen vol
doet, zoodat dan ook bij gelijktijdige telaste
legging van deze twee feiten twee afzonder
lijke straffen hadden moeten zijn opgelegd 
en dus evenzeer, nu van het eerste telastege
legde feit verdachte was vrijgesproken, het 
O. M. alsnog ontvankelijk was in zijn eisch 
tot veroordeeling wegens het naderhand te
lastegelegde tweede feit. 

In zijn toelichting beroept de req. zich 
zoowel op de jurisprudentie met betrekking 
tot de artt. 55 en 68 Sr. als op de rechtspraak 
aangaande art. 313 Sv. 

Wat de eerste betreft citeert hij het beken-
de arrest van Uwen Raad van 15 Febr. ,932 
N. J. 1932 pag. 289 en een arrest van het 
Hof te 's-Hertogenbosch van 19 Dec. 1938 
N. J. 1939 no. 665. Wat art. 313 Sv. aangaat, 
merkt hij op dat men de tweede dagvaarding 
niet had kunnen verkrijgen door de eerste 
overeenkomstig genoemd artikel te wijzigen, 
zooals wordt aangeraden in gevallen waar 
we! sprake is van een feit in den zin van 
bovenvermelde artikelen - zie Adv.-Gen. 
bij den H. R. 1 Dec. 1930 N. J. 1931 pag. 
1035 aanhalende Blok-Besier I pag. 612 en 
van Hamel-van Dijck pag. 580 en den noot 
onder H. R. I2 Juni 1939 N. J. 1939 no. 
990 - omdat: 

1 °. de identiteit der zaak zou verande
ren; 

2 °. een ander feit naast het oorspronke
lijk telastegelegde zou warden telastegelegd; 

3 °. die wijziging zich niet zou beperken 
tot een nadere omschrijving van deze!fde on
derliggende materieele handelingen van den 
verdachte of tot veranderingen van weinig 
belang (cf. H. R. 19 Jan. 1931 N. J. 1931 
pag. 1047; Rb. R'dam 3 Oct. 1933 N. J. 1934 
pag. 960; Hof 's-Hertogenbosch 2 Oct. 1935 
N. J. 1935 pag. 1463). 

Req. merkt tenslotte nog op dat in het 

algemeen in zijn ressort volstaan wordt met 
slechts een feit te laste te leggen, ook al 
houdt het proces-verbaal meer strafbare fei
ten in, daar de rechter bij het bepalen van 
de strafmaat met alles wat ter terechtzitting 
blijkt, pleegt rekening te houden. Wanneer 
dit laatste niet kan geschieden doordat juist 
op het telastegelegde feit geen veroordeeling 
heeft kunnen volgen - zooals in casu - zou 
het toch zeker, volgens hem, niet redelijk 
zijn den verdachte nu maar zijn overige over
tredingen te schenken. 

Het middel schijnt mij deugdelijk, omdat 
req. inderdaad zich voor zijn standpunt op 
Uw jurisprudentie kan beroepen. Deze toe
passend is het niet 5teeds gemakkelijk uit te 
maken of een bcpaalde gedraging ook een 
feit oplevert in den zin van art. 55 Sr. Dat 
echter het ten verkoop in voorraad hebben 
van een waar die in tweeerlei opzicht niet 
voldoet aan de krnchtens de Warenwet ge
stelde eischen twee verschillende overtre
dingen oplevert is uitdrukkelijk beslist bij 
Uw arrest van 31 Oct. 1938 N. J. 1939 no. 
192 . Aangezien Uw jurisprudentie steeds een 
nauw verband hecft gelegd tusschen de artt. 
55 en 68 Sr. moet noodzakelijk worden aan
genomen dat, wanneer de zelfde gedraging 
aanvankelijk te laste gelegd is op grond dat 
ten opzichte van de waar aan een van be
doelde eischen niet is voldaan, en op die te
lastelegging een onherroepelijke beslissing is 
gevolgd, het mogelijk blijft om later die
zelfde gedraging opnieuw te laste te leggen 
op grond dat de zelfde waar ook aan een 
anderen eisch niet voldoet. 

Dit geval hebbcn wij in de onderhavige 
zaak, zoodat de bevestiging van de uitge
sproken niet-ontvankelijkheid in strijd is met 
de tegenwoordige opvatting der rechtspraak 
van de grens tusschen eendaadsche en meer
daadsche samenloop en van de beteekenis 
van art. 68 Sr. 

Ik heb de eer te concludeeren dat Uw 
Raad het bestreden vonnis zal vernietigen 
op grond dat er geen reden was om req. in 
zijn vordering niet-ontvankelijk te verklaren 
en de zaak zal terugwijzen naar de Recht
bank te Amhem ten einde haar op het be
staande appel opnieuw te berechten. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld en toegelicht bij schriftuur, 
luidende: (zie conclusie); 

0. dat bij inleidende dagvaarding den ge
requireerde was telaste gelegd, dat enz. (zie 
conclusie) ; 

0. dat de voormelde bij het bevestigde 
vonnis gegeven uitspraak zakelijk berust op 
de navolgende overwegingen: 

.,dat verdachte bij monde van zijn ge
machtigde zich er op heeft beroepen, dat hij 
bij dagvaarding, hem uitgereikt op 30 Mei 
1941 bij gerechtelijk schrijven No. 5393 van 
den Ambtenaar van het 0. M. bij de Kan
tongerechten in het Arrondissement Arnhem, 
is gedagvaard, ter zake dat hij op 17 Juli 
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1940, des voormiddags te II uur, in de ge
meente Arnhem, op het erf en in de bak
kerij bij hem als bakker in gebruik, heeft 
aanwezig gehad ongeveer 8300 kilogram -
althans een hoeveelheid - voor den handel 
bestemde of in den handel gebrachte, voor 
menschelijk gebruik bestemde cacaopoeder, 
althans kennelijk als zoodanig voorhanden 
waar, waarvan het gehalte aan cacaoboter 
bedroeg gemiddeld ongeveer n½ % van de 
droge stof, in ieder geval minder dan. 22 %; 

dat hij, verdachte, vervolgens bij vonnis 
van den Kantonrechter te Arnhem, van het 
hem bij laatstbedoelde dagvaarding telaste 
gelegde is vrijgesproken en dit vonnis kracht 
van gewijsde heeft verkregen; 

dat verdachte's gemachtigde, nevens an
dere middelen van verweer, zich er op heeft 
beroepen, dat het aan verdachte bij dagvaar
ding van 30 Mei 1941 telaste gelegde feit is 
hetzelfde feit, waarvoor hij thans terecht
staat, en dat het 0. M. dus zal moeten wor
den verklaard niet-ontvankelijk in zijn ver
volging; 

dat ten deze zijdens verdachte terecht een 
beroep is gedaan op den regel ne bis in idem, 
omdat de vroegere dagvaarding en de onder
havige beide betreffen het aanwezig hebben 
van dezelfde ~acaopoeder, die niet voldoet 
aan de eischen gesteld krachtens de Waren
wet en zulks op dezelfde plaats en op het
zelfde tijdstip, zij het ook, dat de eischen 
waaraan de betreffende cacaopoeder niet 
voldoet in de beide dagvaardingen op onder
ling verschillende wijze zijn telaste gelegd; 

dat toch art. 6 der Warenwet S. 1935 No. 
793, aan de gemeenteraden opdraagt een of 
meer verordeningen vast te stellen onder an
dere ter wering van waren, die niet voldoen 
aan de eischen of ten aanzien waarvan niet 
voldaan is of wordt aan de eischen gesteld 
krachtens die wet; 

dat de Raad der Gemeente Arnhem in zijn 
vergadering van 11 April 1938 heeft vastge
steld een verordening op de keuring van wa
ren, en art. 4 van voorrnelde verordening 
luidt: 

,,Het is verboden waren te verkoopen, die 
niet voldoen aan de eischen of ten aanzien 
waarvan niet voldaan is aan de eischen, ge
steld krachtens de Warenwet S . 1935 No. 
793, met uitzondering van art. 16 dezer 
Wet", terwijl art. 1 sub h van voormelde 
verordening zegt, dat met ,,verkoopen" in 
·die verordening wordt gelijk gesteld .,het 
aanwezig hebben in winkels, woningen, berg
plaatsen, werkplaatsen, fabrieken, stallen, 
voer- of vaartuigen of op erven bij fabrikan
ten, kooplieden, winkeliers, slijters of venters 
in gebruik"; 

dat het Cacao- en Chocoladebesluit 1924 
S. 4 78, zooals dit nader is gewijzigd en aan
gevuld en welk besluit is vastgesteld krach
tens de Warenwet, in art. 7 verschillende 
eischen opsomt, waaraan de waren genoemd 
in de artt. 2 en 3 van dat besluit -- waar
onder ook cacaopoeder en magere cacaopoe
•der - moeten voldoen, onder andere eischen 
betreffende de kleur, geur en smaak, het af
wezig zijn van schadelijke bestanddeelen, van 

dufheid, schimmel en dergelijke eigenschap
pen, terwijl in art. 8, 2e en 3e lid van gemeld 
besluit wordt bepaald aan welke andere 
eischen cacaopoeder en magere cacaopoeder 
moet voldoen bijvoorbeeld wat betreft het 
gehalte aan cacaoboter en aan cacaoschillen; 

dat de dagvaarding van 30 Mei 1941 ken
nelijk is gebaseerd op de overtreding van het 
bepaalde bij art. 8, 2e en 3e lid van voor
meld besluit, namelijk het bevatten van een 
te gering gehalte aan cacaoboter, terwijl de 
onderhavige dagvaarding telaste legt het 
schimmelig zijn van de betreffende cacao
poeder, doch bij veroordeeling in beide ge
vallen de aan het feit te geven qualificatie 
zou moeten luiden - nu art. 4 der keurings
verordening der Gemeente Amhem verbiedt 
het verkoopen van waren die niet voldoen 
aan de eischen gesteld krachtens de \Varen
wet en bij art. 1 dier verordening ,,het aan
wezig hebben in werkplaatsen en op erven" 
met ,,verkoopen" is gelijkgesteld - : het te 
Arnhem waren verkoopen, die niet voldoen 
aan de eischen gesteld krachtens de Waren
wet S. 1935 No. 793; 

dat het dan ook duidelijk is, dat, indien op 
de eerste dagvaarding, in plaats van een 
vrijspraak, een veroordeeling gevolgd ware, 
het 0. M. niet opnieuw een vervolging zoude 
hebben kunnen aanspannen op den grond
slag van de onderhavige dagvaarding, nu bij 
beide dagvaardingen het kenmerkende van 
het telaste gelegde feit moet worden gezocht 
in den toestand waarin dezelfde waren - zij 
het ook, dat die waren in de eerste dagvaar
ding als .,cacaopoeder" en in de onderhavige 
als ,,magere cacaopoeder" werden aangeduid 
- op dezelfde plaats en op hetzelfde tijd
stip, verkeerden, zoodat ieder feit op zich 
zelf niet een overtreding van verschillend 
karakter oplevert; 

dat derhalve ·het 0. M . niet kan worden 
ontvangen in zijn vordering, aangezien deze 
vordering betreft een feit, waarover t .a.v. 
verdachte bij gewijsde van den Nederland
schen rechter is beslist;" 

0. t. a. v. het middel, 
dat blijkens voormelde overwegingen het 

bij de dagvaarding van 30 Mei 1941 den ge
requireerde telaste gelegde feit hierin be
stond, dat hij op het erf en de bakkerij bij 
hem als bakker in gebruik aanwezig heeft 
gehad de waar ,,cacaopoeder", welke waar 
niet voldeed aan den bij art. 8, lid 2, van 
het Cacao- en Chocoladebesluit 1924 S. 478 
gestelden eisch, dat het gehalte aan cacao
boter ten minste 22 % van de droge stof 
moet bedragen, terwijl bij de dagvaarding in 
de onderhavige zaak het telaste gelegde feit 
hieri.n bestaat, dat gerequireerde op de voor
melde plaatsen aanwezig heeft gehad de 
waar ,,magere cacaopoeder", welke niet vol
deed aan den eisch van art. 7 aanhef en sub 
c van hetzelfde besluit, dat zij niet duf en 
ook na de schimmelproef niet in duidelijke 
mate schimmelig mag zijn; 

dat deze twee feiten ni~t alleen geheel los 
van elkaar kunnen worden gedacht, maar 
zelfs t. a. v. een en dezelfde waar niet denk
baar zijn, aangezien cacaopoeder en magere 
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cacaopoeder in den zin der Warenwet niet 
dezelfde waar zijn en voor de laatste juist 
niet geldt de hiervoren genoemde eisch van 
een cacaobotergehalte van ten minste 22 % 
van de droge stof; 

dat hieruit volgt, dat het feit, waarover 
t. a. v. gerequireerde bij het in het bevestig
de vonnis bedoelde gewijsde onherroepelijk 
is beslist, niet is het feit, ter zake waarvan 
hij in de onderhavige zaak is vervolgd ge
worden; 

dat hieraan niet kunnen afdoen de om
standigheden, dat beide dagvaardingen zou
den betreffen het aanwezig hebben van de
zelfde waar, - welke dan in een van beide 
met een onjuiste benaming zou zijn aange
duid - en dat bij een bewezenverklaring 
van beide telasteleggingen de qualificatie 
van het bewezen verklaarde voor beide de
.zelfde zou zijn; 

dat toch voor de vraag, of een geval als 
bedoeld in art. 68 Sr. aanwezig is, beslissend 
zijn de feiten, gelijk zij in het gewijsde en in 
de nieuwe dagvaarding zijn omschreven en 
bovendien ook reeds het voorhanden hebben 
van een waar, welke aan twee van elkaar on
afhankelijke krachtens de Warenwet gestel
de eischen niet voldoet, twee overtredingen 
van eensluidende benaming van de Verorde
ning op de keuring van waren der gemeente 
Arnhem zou opleveren; 

dat derhalve door Kantonrechter en Recht
bank ten onrechte het 0. M. in zijn vorde
ring niet-ontvankelijk is verklaard, zoodat 
het middel gegrond is; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende ingevolge art. 105 der \Vet 

R.0.: 
Vernietigt eveneens het voormelde vonnis 

van het Kantongerecht te Arnhem. 
Verklaart alsnog het 0. M . ontvankelijk 

in zijn vervolging. 
\IVijst de zaak terug naar genoemd Kan

tongerecht, ten cinde haar met inachtneming 
van dit arrest verder te berechten. 

(N. J.) 

J. ]uni r942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 47; Aardappelbesluit 
V.V.O. 1940 art. 1.) 

In het Aardappelbesfuit V.V.O. 1940, 
evenals in de Landbouwcrisiswet 1933 
en vele andere wettelijke regelingen is 
,,doen vervoeren" op te vatten als een 
zelfstandig strafbaar feit, n.l. in den zin 
van het gewone spraakgebruik als het 
opdragen van het vervoer aan, of het 
1aten geschieden van het vervoer door 
een antler. Bij voormeld Besluit is noch 
eene deelnemingsregeling in overeen
stemming, noch zulk eene regeling in af
wijking van art. 47 Sr. gegeven. 

Qualificatie gewijzigd. 

Op het beroep van A. W. M. van de L., 
kunstschilder, te 's-Hertogenbosch, req. van 
cassatie t egen een mondeling vonnis van den 
Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te 
's-Hertogenbosch van 23 Jan. 1942, waarbij 

req. ter zake van: ,,het vervoeren van aard
appelen" met aanhaling van de artt. 1, 9 
Landbouwcrisiswet 1933, 1, II Aardappelbe
sluit V.V.O. 1940, 1, 3 Econ. Sanctiebesluit 
1941, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van vijf en twintig gulden, subs. 
tien dagen hechtenis met verbeurdverklaring 
der in beslag genomen goederen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Econ. Rechter te 's-Hertogenbosch 
heeft t en laste van dezen req. bewezen ver
klaard, dat hij op of omstreeks 17 Oct. 1941 
onder de gemeente Empel en Meerwijk heeft 
doen vervoeren door A. en Th. van de L. een 
hoeveelheid van 42 kilogram aardappelen. 

Dit bewezene qualificeerde hij als: het ver
voeren van aardappelen en met toepassing 
van de artt. I en 9 der Landbouwcrisiswet 
1933, 1 en 11 van het Aardappelbesluit V.V. 
0. 1940 en 1 en 3 van het Econ. Sanctiebe
sluit 1941 veroordeelde hij den req. in een 
geldboete met verbeurdverklaring van de 
aardappelen. 

Bij memorie van cassatie wordt aange
voerd dat de rechter ten onrechte het bewe
zenverklaarde strafbaar heeft geoordeeld om
dat niet is gebleken van de straffeloosheid 
van de onmiddellijke daders, althans omdat 
het Aardappelbesluit 1941 in zijn geheel, al
thans voorzoover de toegepaste artikelen be
treft, verbindende kracht mist. 

Deze grief wordt als volgt toegelicht. In 
art. 1 van het Aardappelbesluit wordt onder 
,,vervoeren" mede verstaan ,,doen vervoe
ren". In art. 10 (II) van het besluit wordt 
strafbaar gesteld het ,,vervoeren" van aard
appelen. Er zijn nu, volgens req., twee moge
lijkheden: 

1 °. Het aardappelbesluit beoogt een rege
ling te geven van het plegen en doen plegen 
van strafbare feiten, welke overeenstemt met 
de in art. 47 Sr. daaromtrent gegeven rege
ling. 

2 °. Het aardappelbesluit beoogt een rege
ling te geven van het plegen en doen plegen 
van strafbare feiten, welke afwijkt van de 
in art. 47 Sr. daaromtrent gegeven regeling. 

In het geval bedoeld sub 1° had de Econ. 
Rechter, volgens req., behooren te onder
zoeken of en te beslissen dat de onrniddellijke 
daders van het strafbaar feit straffeloos wa
ren alvorens de strafbaarheid van req. kon 
worden aangenomen. Waar zulks niet is ge
schied heeft schending van de aangehaalde 
artikelen plaats gehad. 

In het geval bedoeld sub 2 ° had de Econ. 
Rechter behooren te beslissen dat het Aard
appelbesluit x94x, althans voorzoover de 
artt. 1 en ro (II) daarvan betreft niet ver
bindend is. Immers art. 91 Sr. laat een der
gelijke afwijkende regeling slechts toe, indien 
deze wordt vastgesteld bij een wet in for
meelen zin, als hoedanig het Aardappelbe
sluit 1941 niet kan worden beschouwd. Waar 
de verbindendheid van het Aardappelbesluit, 
althans van de artt. I en ro (u) daarvan is 
aangenomen, heeft volgens req. schending 
van art. 91 Sr. plaats gehad. 
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Aardappelen zijn een ,,crisisproduct" in 
den zin van de Landbouwcrisiswet 1933 (art. 
1 sub 5°) en derhalve ook een ,,product" in 
den zin van het Voedselvoorzieningsbesluit 
(art. 1 sub 3°). Voor aardappelen geldt dus 
zoowel de bepaling van art. 9, 1e lid sub b 
van genoemde wet dat onder meer de Kroon 
bevoegd verklaart te bepalen, dat het ver
voeren en het doen vervoeren van crisispro
ducten verboden is als de bepalingen van art. 
4 en 7 van genoemd, tijdens de bezetting op 
grond van § 1 der Verordening no. 23/1940 
tot stand gekomen en dientengevolge kracht 
van wet hebbende, besluit van den Seer.
Gen. van het Dep. van Landbouw en Vis
scherij, welke denzelfden Secr.-Gen. onder 
meer machtigen om regelen, die een verbod 
kunnen inhouden, te stellen ,,omtrent het 
vervoeren van producten". 

Als wij nu verder die uit de Landbouw
crisiswet 1933 voortvloeiende bevoegdheid 
van de Kroon in verband brengen met de in 
§ 3, 2e lid, van de Verord. no. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied aan de Secretarissen-Gene
raal binnen het kader hunner bevoegdheden 
toegekende macht om voor de geldende Ne
derlandsche wetten uitvoeringsvoorschriften 
vast te stellen, dan zien wij dat de Secr.-Gen. 
van voornoemd Departement volkomen ,,en 
regle" was toen hij, op weinig elegante maar 
niettemin volkomen duidelijke wijze, door 
middel van het samenstel van art. 1 sub 10 
en art. 11 van het Aardappelbesluit V.V.O. 
1940 (deze bepalingen genomen in den tekst 
van het Aardappelbesluit zooals die gold op 
17 Oct. 1941, den dag van het onderhavige 
feit) ook het ,,doen vervoeren" van aard
appelen verbood. 

Overtreding van dit verbod is derhalve 
zoowel in strijd handelen met een voorschrift 
gesteld krachtens de Landbouwcrisiswet 1933 
als in strijd handelen met een voorschrift ge
steld krachtens het Voedselvoorzieningsbe
sluit, welke feiten thans strafbaar zijn uit 
hoofde van art. 1, 1e lid, van het Econ. 
Sanctiebesluit 1941. 

Wat beteekent nu het ,,doen vervoeren" 
van aardappelen of meer in het algemeen het 
,,doen vervoeren" van een crisisproduct of 
van een product in den zin van bovenge
noemde wetgeving? Uit de omstandigheid 
dat de Landbouwcrisiswet 1933 het nood
zakelijk heeft geoordeeld om, behalve te 
machtigen tot het verbieden van het vervoer 
van crisisproducten ook uitdru.kkelijk te 
machtigen tot het verbieden var, het doen 
vervoeren van crisisproducten, moet m. i. 
worden afgeleid, dat de wetgever, toen hij 
op grond dier machtiging laatstgenoemd ver
bod vaststelde, daarmee op het oog heeft ge
had een meer omvattend verbod, met als di
rect gevolg een meer omvattende strafbe
dreiging, dan het verbod en de strafbedrei
ging welke automatisch zouden voortvloeien 
uit art. 47, 1e lid sub 1° Sr. , waarbij in het 
algemeen het doen plegen van een strafbaar 
feit wordt verboden en strafbaar gesteld. 

Men heeft blijkbaar willen strafbaar stel
len niet alleen den werkelijken vervoerder 

maar ook dengene door wiens toedoen het 
verboden vervoer geschiedt, ook in die ge
vallen waar van den vervoerder niet kan war
den gezegd, dat hij als willoos werktuig van 
een ander gehandeld heeft en daarom niet 
strafbaar is. Onder dit begrip ,,doen vervoe
ren" valt m. i. zeker de handeling van hem, 
die zooals ten laste van den req. in de onder
havige zaak gebleken is, aan anderen op
dracht geeft om te vervoeren. Bij het vast
stellen van een verbodsbepaling van deze 
ruime strekking kan art. 91 Sr. geen beletsel 
zijn. Req. schijnt dit te meenen, maar m. i. 
ten onrechte. Wij hebben hier immers niet 
een bepaling omtrent deelneming aan straf
bare feiten of omtrent daderschap van een 
strafbaar feit als bedoeld in titel V Sr., doch 
een zelfstandig door straf gesanctionneerd 
verbod. Doch zelfs al hadden wij hier wel een 
bepaling omtrent een onderwerp in de acht 
eerste titels van het eerste boek W. v. Sr. be
handeld, ook dan zou de meening van req. 
onjuist zijn. Art. 91 Sr. legt immers den rijks
wetgever zelf niet een band aan en deze mag 
toch als hem dit wenschelijk voorkomt, van 
de acht eerste titels, van het eerste boek W. 
v. Sr. afwijken en bijvoorbeeld uitlokking 
van een op zich zelf reeds strafbaar feit (in 
casu het vervoeren van aardappelen) straf
baar stellen ook al wordt niet een wijze van 
uitlokking gebezigd als omschreven in art. 
47, 1e lid 2° Sr. Dat de boven uiteengezette 
regeling omtrent het vervoeren en doen ver
voeren van aardappelen in haar geheel ge
nomen een regeling is van den rijkswetgever 
kan moeilijk twijfelachtig zijn. 

H et cassatiemiddel ondeugdelijk achtende, 
heb ik een bezwaar van ondergeschikte be
teekenis tegen het vonnis. De qualificatie 
acht ik niet juist. Zij mag ontleend worden 
aan het Aardappelbesluit, maar behoort dan 
te luiden: het doen vervoeren van aardap
pelen. 

Ik concludeer dat het vonnis in dien zin 
worde gewijzigd en voorts tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld-bij schriftuur, luidende: (zie 
conclusie) ; 

0. dat bij het bestreden vonnis - met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld 
- overeenkomstig de telastelegging is be
wezen verklaard, dat enz. (zie conclusie); 

Wat het middel betreft, 
0. dat blijkens de toelichting dit middel 

berust op de stelling dat art. 1 aanhef en en
der 9° van het Aardappelbesluit V.V.O. 1940, 
bepalende dat onder ,,vervoeren" ook moet 
worden verstaan ,,doen vervoeren", beoogt 
eene regeling te geven van het strafrechtelijk 
begrip ,,doen plegen"; 

0 . dat req. daarbij verder betoogt, dat, in
geval moet worden aangenomen, dat genoemd 
artikel zich daarbij geheel aansluit bij de be
teekenis, welke dit begrip heeft in art. 47, 
1ste lid, onder 1 ° Sr., de Econ. Rechter niet 
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had mogen nalaten te onderzoeken, - wat 
hij we! heeft nagelaten -, of de personen, 
die ten deze de aardappelen vervoerd heb
ben, voor dit vervoer strafrechtelijk aanspra
kelijk zijn te achten, terwijl voor het geval, 
dat voormeld Besluit een van art. 47 afwij
kende regeling beoogt te geven, dit Besluit 
in zooverre onverbindend is, daar art. 91 Sr. 
zulks alleen toelaat, als dit bij een wet in for
meelen zin, - als hoedanig meergenoemd 
Besluit niet kan worden beschouwd -, is be
paald; 

0. dat echter req.'s opvatting, als zoude 
dit Besluit hebben willen regelen een vorm 
van deelneming aan strafbare feiten, als in 
art. 47, aanhef en ender 1° Sr., onjuist is; 

0. dat toch in dit Besluit, - evenmin als 
in art. 9, 1ste lid der Landbouwcrisiswet 1933 
-, bij de uitdrukking ,,doen vervoeren" meet 
gedacht worden aan dat strafrechtelijk begrip 
van ,,deelneming", maar dat in dit Besluit, 
zoowel als in de Landbouwcrisiswet 1933 en 
vele andere wettelijke regelingen ,,doen ver
voeren" is op te vatten als een zelfstandig 
strafbaar feit, namelijk in den zin van het 
gewone spraakgebruik als het opdragen van 
het vervoer aan, of het laten geschieden van 
het vervoer door een antler; 

O. dat derhalve bij voormeld Besluit noch 
eene deelnemingsregeling in overeenstem
ming, noch zulk eene regeling in afwijking 
van art. 47 Sr. is gegeven, zoodat aan de 
beide bezwaren van het middel een onjuiste 
opvatting van ,,doen vervoeren" in gezegd 
Besluit ten grondslag ligt, en het middel niet 
tot cassatie kan leiden; 

O. echter ambtshalve, 
dat, gezien art. 1 van het Econ. Sanctie

beslui t 1941, de in het bestreden vonnis aan 
het bewezen verklaarde gegeven qualificatie 
niet kan worden gehandhaafd, zoodat te dien 
aanzien dit vonnis meet worden vemietigd; 

Vemietigt het bestreden vonnis, doch al
leen voor wat betreft de daarin aan het be
wezen verklaarde gegeven qualificatie, en 

Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. 0.: 

Qualificeert het bewezen verklaarde als 
,,handelen in strijd met een voorschrift, ge
steld krachtens de Landbouwcrisiswet 1933 
met uitzondering van de voorschriften, ge
steld bij de artt. 13a en 29b"; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

(N. J.) 

8 ]uni z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Distributiewet 1939 art. 18.) 

Krachtens art. ,4 van het Econ. Sanc
tiebesluit 1941 trad art. 18 der Distri
butiewet 1939 buiten werking; bij art. I 

lid 1 aanhef en sub 2 ° juncto lid 4 van 
genoemd besluit werd een feit als door 
M. gepleegd (,,aan zijn schuld te wijten 
zijn dat een krachtens de Distr.wet 1939 
vastgesteld voorschrifft niet wordt nage
komen", aan welk feit req. medeplichtig 
was geweest) strafbaar gesteld als over
treding, terwijl ingevolge art. 52 Sr. me-

deplichtigheid aan overtreding niet 
strafbaar is. Derhalve meet ingevolge 
art. 1 lid 2 Sr. in deze met voormelde 
verandering in de wetgeving worden re
kening gehouden en is t en onrechte aan 
req. ter zake van het bewezenverklaarde 
straf opgelegd. 

Op het beroep van G. J. J., cafehouder, 
wonende te Eefde, gemeente Gorssel, req. 
van cassatie tegen een mondeling vonnis van 
den Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Zutphen van 23 Febr. 1942, waarbij req. ter 
zake van: ,,Medeplichtigheid aan het mis
drijf: aan zijn schuld te wijten zijn dat een 
krachtens de Distributiewet 1939 vastge
steld voorschrift niet wordt nagekomen", 
met aanhaling van de artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
18 en 23 van genoemde wet, 1, 3, 10 en 13 
van de Vaste Brandstoffen-distributiebe
schikking 1940 III, 1, 14 en 15 van het Econ. 
Sanctiebesluit 1941, 1, 23 en 91 Sr., is ver
oordeeld tot eene gelclboete van veertig gul
den en twintig dagen vervangende hechtenis, 
met verbeurdverklaring van de opbrengst 
van het inbeslag genomene waarmede het 
feit is gepleegd. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 

van req. is bewezen verklaard, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, dat hij, 
teen L. D. B. M. te Eefde in Augustus 1941 
door zijn grove schuld in strijd met het be
paalde in art. 10 van de Vaste Brandstoffen
beschikking 1940 III aan hem, verdachte 
ongeveer 380 K.G. vlamkolen, zijnde vaste 
brandstof als bedoeld in art. 1 van de Vaste 
Brandstoffenbeschikking 1940 III, afleverde, 
dien L. D. B. M. opzettelijk gelegenheid heeft 
gegeven tot het plegen van bovenomschreven 
misdrijf, door opzettelijk de bovengenoemde 
hoeveelheid vlamkolen van L. D. B. M. aan 
te nemen; 

0. dat middelen van cassatie door of na
mens requirant niet zijn voorgesteld; 

0. ambtshalve: 
dat het door M. in Augustus 1941 begane 

feit, tot het plegen waarvan volgens de be
wezenverklaring req. opzettelijk gelegenheid 
heeft gegeven, destijds ingevolge art. 18, lid 
2 juncto lid 6 der Distributiewet 1939 straf
baar was als misdrijf; 

dat evenwel krachtens art. 14 van het op 
6 Sept. 1941 in werking getreden Econ. Sanc
tiebesluit 1941 op dat tijdstip art. 18 der 
Distributiewet 19.~9 buiten werkir,g trad, en 
bij art. 1, lid I aanhef en sub 2 ° juncto lid 4 
van genoemd Besluit een feit als door M. 
gepleegd werd strafbaar gesteld als overtre
ding, terwijl ingevolge art. 52 Sr. medeplich
tigheid aan overtreding niet strafbaar is; 

dat derhalve ingevolge art. I lid 2 Sr. in 
deze met voormelde verandering in de wet
geving meet worden rekening gehouden, en 
bij het bestreden vonnis ten onrechte aan 
ren. ter zake van het bewezenverklaarde straf 
is opgelegd; 
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Vernietigt het b estreden vonnis, behalve 
voorzooveel de bewezenverkla rin g betreft ; 

En recht doende volgens art. 10 5 der Wet 
R. 0 . : 

0ntslaat req. ter zake van het bewezen
v erklaarde van alle rech tsvervolging; 

Verwerpt overigens het beroep . 

[ Gewezen ov ereenkomstig de conclusi'e 
van den Adv.-Gen. Wijnveldt. ] 

(N. J .) 

8 ]uni 1942. BESLUIT v·an den Secretaris
Generaal van het Departement van So
ciale Zaken. (Hinderwet Art. 5 j 0

• art. 6.) 
Een plattegrondteekening, waarop 

slechts de fundeeringen zijn aangegeven, 
waarop de te bezigen machines zullen 
warden gesteld, doch niet is aangeduid, 
welke de plaats is van elk der in de be
schrijving opgesomde werktuigen, ter
wijl op de teekening evenmin is aange
geven, waar de aandrijvende electromo
toren zullen warden opgesteld, voldoet 
niet aan den eisch van art. 5 onder 2 °. 
Met een in hooger beroep overgelegde 
plattegrondteekening kan bij den te ne
men beslissing geen rekening warden ge
houden, nu zij niet ingevolge art. 6 
tweede lid op de gemeentesecretarie ter 
visie heeft gelegen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door Mogen
dorff's "Meubelindustrie en Handelmaat
schappij N.V. t e Doetinchem tegen het be
sluit van B. en W. dier gemeente van 6 Aug. 
1941, waarbij haar vergunning is geweigerd 
tot het uitbreiden van de meubelfabriek door 
bijplaatsing van ro electromotoren, geza
menlijk 18 1/12 r-k, en diverse machines op 
het perceel, gelegen te Doetinchem, sectie 
C 1787; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 30 Mei 1942, No. 88); 

0 . dat op de ingevolge art. 5, onder 2 °, 
der Hinderwet overgelegde plattegrondtee
kening slechts de fundeeringen zijn aange
geven, waarop de te bezigen machines zullen 
warden gesteld, doch dat niet is aangeduid, 
welke de plaats is van elk der in de beschrij
ving opgesomde werktuigen. terwijl op deze 
teekening evenmin is aangegeven, waar de 
aandrijvende electromotoren zullen warden 
opgesteld; 

dat derhalve deze plattegrondteekening 
niet voldoet aan den in art. 5, onder 2 °, der 
wet geste!den cisch, dat zij moet aanduiden 
de uit- en inwendige samenstelling der in
richting en toebehooren; 

dat dit bezwaar niet kan geacht warden te 
zijn ondervangen, doordat de gemachtigde 
van de appellante in de openbare vergade
ring van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, waar
in over deze zaak verslag is uitgebracht, 
mede in verband met het feit , dat onder de 

huidige omstandigheden een d rietal werktui
gen niet is t e verkrijgen, een nieuwe platte
grondteekening heeft overgelegd, waarop de 
plaatsen der onderscheidene werktuigen en 
electromotoren we! zijn aangeduid; 

dat immers met deze, eerst in hooger be
roep overgelegde, plattegrondteekening reeds 
hierom bij het nemen van de beslissing geen 
rekening kan warden gehouden, nu zij niet 
ingevolge art. 6, tweede lid, der Hinderwet 
op de gemeentesecretarie ter visie heeft ge
legen; 

dat mitsdien moet warden geoordeeld, dat 
B. en W. op de aanvrage, zooals zij is inge
diend, niet ten principale hadden mogen be
slissen; 

Gezien de Hinderwet; 
Heeft op grand van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis 
saris voor het hezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van B. en W . van Doetinchem van 6 Aug. 
1941, Mogendorff's Meube!industrie en Han
delmaatschappij N .V. te Doetinchem alsnog 
in haar verzoek om vergunning niet-ontvan
kelijk te verklaren. 

(A. B.) 

8 ]uni 1942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van 0p
voeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming. (Lager 0nderwijswet 1920 
Art. 55quater.) 

Tegen een beslissing van den Seer.
Gen., dat voor toepassing van art. 
55quater aanleiding bestaat, is het be
stuur eener bijzondere school in beroep 
gekomen. De bestreden beschikking 
wordt gehandhaafd op grand, dat niet is 
aangetoond dat zij ten onrechte is ge
nomen. De door het schoolbestuur aan
gevoerde omstandigheid, dat de kosten 
van het o.l. onderwijs jarenlang zeer laag 
zijn gehouden en het ook zelf in vorige 
jaren de bezwaren heeft ondervonden 
van de hooge kosten voor verwarming, 
verlichting en schoonhouden, toen het 
aantal leerlingen gering was, kan niet 
afdoen aan het feit, dat de openbare 
school thans in bijzondere omstandig
heden verkeert. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van 0pvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur der Vereeniging voor Humanitair 0n
derwijs ,.De Nieuwe School" te Huizen 
(N.H.) tegen de beschikking van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 0p
voeding, Wetenschap en Kultuurbescherming 
van 16 Februari 1942, No. 14960, afdeeling 
Lager 0nderwijs, houdende inwil!iging van 
het verzoek van den burgemeester der ge
meente Huizen (N.H.) om toepassing van 
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artikel 55quater dcr Lager-onderwijswet 1920 
ten aanzien van de eenige openbare school 
aldaar over het jaar 1942; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 27 Mei 194i, No. 94); 

0., dat de Secretaris-(?eneraal van het De
partement van 0pvoedmg, Wetenschap en 
Kultuurbescherming bij zijn evenvermelde 
beschikking heeft overwogen, dat de burge
meester van Huizen (N.H.) als bijzondere 
omstandigheid in den zin van art. 55quater 
der Lager-onderwijswet 1920 met name wijst 
op de tijdelijke tuisvesting in 1941 van de 
openbare lagere school in een tweetal leeg
staande lokalen eener bijzondere lagere school 
in afwachting van het gereedkomen van het 
nieuwe schoolgebouw, waardoor een discon
gruentie is ontstaan tusschen het aantal leer
lingen, waarvoor deze school is gebouwd 
(144) en het aantal leerlingen, dat haar over 
1941 gemiddeld heeft bezocht (33 2/3); dat 
in verband met dezen teruggang van het aan
tal leerlingen, welke zich, naar verwacht 
wordt, in 1942 ee~st geleidelijk zal herstellen, 
het bedrag der in het re lid van artikel 55bis 
der wet bedoelde kosten voor het jaar 1942, 
geraamd op f 22.80 per leerling, aanzienlijk 
afwijkt van het bedrag, dat voor deze school 
redelijk is te achten; dat het vorenstaande de 
toepassing van artikel 55quater der wet voor 
het jaar 1942 inderdaad rechtvaardigt; 

dat het bestuur der Vereeniging voor Hu
manitair 0nderwijs ,,De Nieuwe School" te 
Huizen in beroep aanvoert, dat reeds jaren 
lang het bedrag der in het rste lid van artikel 
55bis der Lager-onderwijswet 1920 bedoelde 
kosten door het niet uitvoeren van herstel
lingen en het uitstellen van nieuwe aan
schaffingen der leermiddelen, met het oog op 
het bouwen van een nieuwe openbare lagere 
school, zeer laag gehouden is , waardoor de 
bijzondere scholen in de gemeente, wilden zij 
hun onderwijs op peil houden, zich groote 
offers moesten getroosten; dat ook de Nieuwe 
School jaren lang de bezwaren heeft onder
vonden van het hooge bedrag, dat moest wor
den uitgetrokken voor verwarming, verlich
ting en schoonhouden der gebouwen, toen het 
aantal leerlingen geringer was, zonder dat op 
haar aanvrage, om hierdoor in aanmerking te 
komen voor een hoogere uitkeering, goed
gunstig kon worden beslist, daar <lit niet als 
een bijzondere omstandigheid werd aange
voeld; dat de uitgaven voor leermiddelen en 
andere benoodigdheden, die reeds <lit jaar 
een belangrijke stijging hebben ondergaan en 
die in den loop van 1g42 nog wel meer kun
nen sti_igen, het minder juist maken een be
paald bedrag (f X2) vast te stellen, dit te 
meer, daar de bijzondere scholen de gemeente 
steeds ter wille zij geweest, o.a. door een 
verklaring af te leggen, dat zij geen gebruik 
zouden maken van hun recht op vergoeding 
voor vakonderwijs, verder dan hun uitgaven 
voor den betrokken onderwijzer voor licha
melijke oefening zouden zijn, voor de in on
derling overleg vastgestelde uren; dat de 
verdere uren voor <lit onderwijs dus geheel 

voor rekening komen van de betrokken 
school; 

0. dat de appellant in zijn beroepschrift 
niet heeft aangetoond, dat in de bestreden 
beschikking ten onrechte zou zijn aangeno
men, dat de openbare lagere school in de ge
meente Huizen (N.H .) in bijzondere omstan
digheden verkeert; 

dat het appeileerend schoolbestuur er wel
iswaar op wijst, dat de kosten van het open
baar lager onderwijs jarenlang zeer laag zijn 
gehouden en dat het ook zelf in vorige jaren 
de bezwaren heeft ondervonden van de hooge 
kosten voor verwarming, vcrlichting en 
schoonhouden, toen het aantal leerlingen ge
ring was, <loch dat, wat hiervan zij, een en 
antler toch niet kan afdoen aan het fcit, dat 
de openbare school thans in bijzondere om
standigheden verkeert; 

dat de bestreden beschikking mitsdien be
hoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 
Heeft op grond van parngraaf 1 der Veror

dening No. 23/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

w ]uni x942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Raden v. Beroep art. 16.) 

(De R. v. B. verklaarde belangheb
bende niet-ontvankelijk in zijn bij den 
Gemeenteraad ingediend bezwaar, zijn
de de daarvoor gestelde termijn over
schreden, welk oordeel de R. v. B. grond
de op een door de Gemeente overgelegd 
aanslagbiljet dat een andere dagteeke
ning bevat dan het aan belanghebbende 
ui tgereikte.) 

De R. v. B. mag niet acht slaan op 
stukken, door een der partijen overge
legd zonder dat aan de wederpartij af
schrift ervan is verstrekt of deze in de 
gelegenheid is gesteld ervan desge
wenscht inzage te nemen, en evenmin 
zonder dat de wederpartij de gelegenheid 
heeft gehad den Raad, hetzij schriftelijk 
hetzij bij de mondelinge behandeling ter 
zitting, haar gevoelen omtrent die stuk
ken kenbaar te maken. 

De Hooge Raad, 
Gezien het beroepschrift in c;assatie van 

P. W. Szn., te Meliskerke, tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen te Middelburg van 28 Juni 1941 
betr. een hem opgelegden aanslag in de Baat
belasting no. 1 der gem. Meliskerke over het 
belastingjaar 1939; 

Gezien de stukken; 
0. dat belanghebbende tegen den voor

noemden aanslag in de Baatbelasting no. 1 

der gem. Meliskerke bezwaar heeft gemaakt 
bij den Raad dier gemeente, welke Raad bij 
zijne beschikking den aanslag heeft verlaagd; 
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dat daarop belanghebbende van de gegeven 
beschikk:ing in beroep is gekomen bij den 
R. v. B.; 

dat de R. v. B. bij de bestreden uitspraak 
de beschikking van den gemeenteraad heeft 
vemietigd en belanghebbende alsnog niet
ontvankelijk heeft verklaard in zijn bij den 
gemeenteraad ingediend bezwaar, daarbij 
overwegende, dat belanghebbende van den 
aanslag in kennis is gesteld bij aanslagbiljet, 
gedagteekend 13 Sept. 1940, en dat het tegcn 
den aanslag gerichte bezwaarschrift bij de 
gemeente is ingekomen op 2 Dec. 1940, der
halve niet binnen den door de Wet gestelden 
termijn; 

O. dat belanghebbende hiertegen in cas
~atie aanvoert, dat de R . v . B. ten onrechte 
er van uitgaat, dat het bewuste aanslagbiljet 
is gedagteekend 13 Sept. 1940, daar het door 
hem bij zijn beroepschrift in cassatie overge
legde origineele aanslagbiljet als dagteeke
ning inhoudt 8 Oct. 1940; dat tengevolge van 
die onjuiste beslissing van den R. v. B. de 
vormvoorschriften neergelegd in de Wet van 
19 Dec. 1914, S. 564, en met name art. 16 
van die Wet, zijn geschonden; 

0. dienaangaande en ambtshalve: 
dat de R. v. B. zijn feitelijke vaststelling, 

dat het aanslagbiljet betr. den onderwerpe
lijken aanslag is gedagteekend 13 Sept. 1940, 
kennelijk heeft gegrond op een vanwege de 
gem. Meliskerke aan den R. v . B. verstrekt 
afschrift van dat aangiftebiljet, welk af
schrift bij de stukken van het geding aan
wezig is en waarin als dagteekening is opge
nomen 13 Sept. 1940; 

dat de wettelijke regeling van het beroep 
bij den R. v. B., vervat in Hoofdstuk II van 
de Wet van 19 Dec. 1914, S. 564, medebrengt, 
dat de R. v. B. niet acht mag slaan op stuk
ken, door een der partijen overgelegd, zonder 
dat aan de wederpartij van die stukken af
schrift is verstrekt of deze in de gelegenheid 
is gesteld daarvan desgewenscht inzage te 
nemen en evenmin zonder dat de wederpartij 
de gelegenheid heeft gehad den Raad, hetzij 
schriftelijk hetzij bij de mondelinge behan
deling ter zitting, haar gevoelen omtrent die 
stukken kcnbaar te maken; 

dat niet blijkt, dat t. a. v. bovenbedoeld 
afschrift van het aanslagbiljet voormelde 
wettelijke regeling is nageleefd, zoodat, nu 
belanghebbende in cassatie opkomt tegen 
's Raads op dat afschrift gegronde vaststel
ling, de bestreden uitspraak niet in stand kan 
blijvcn; 

dat nog verwijzing van het geding moet 
volgen; 

Vemietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar den Raad van 

Beroep voor de Directe Belastingen voor
noemd ter verdere behandeling en beslissing 
van de zaak in voltallige vergadering met 
inachtneming van dit arrest. 

(N. J.) 

z2 ]uni z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Handelsn.wet S. 1921 no. 342 
artt. 1 en 6.) 

De bescherming, gegeven aan een 
naam of firma, waaronder eene zaak 
werd gedreven, hangt geenszins samen 
met de verplichting tot inschrijving der 
zaak in het handelsregister. De Han
delsnaamwet heeft een ruimer terrein 
van toepassing dan de Handelsregister
wet en bestrijkt ook gevallen, waarvoor 
geene verplichting tot inschrijving in 
het handelsregister bestaat. 

Al bedoelde de wet van 2 Juli 1934 
geene materieele verandering te brengen 
in de H.reg.wet , zij heeft toch wijziging 
gebrac)1t in de kenmerken voor het be
grip zaak in art. 2 van die wet en dus 
ook in bedoelde kenmerken volgens de 
H .naamwet. Ten onrechte heeft de 
Rechtb. zich afgevraagd, of de werk
zaamheden van het ,,Bureau Succes" 
vallen onder het begrip ,,<laden van koop
handel'' en of gereq. ,,in het maatschap
pelijk verkeer krachtens zijn bedrijf als 
tot den handelsstand behoorend moet 
worden aangemerkt". Ten deze is het 
echter de vraag, of gereq. !outer een be
roep uitoefent d an we! eene ondeme
ming heeft, waarin een bedrijf wordt uit
geoefend. Het een en het antler is bij een 
bureau, als door gereq. gehouden, moge
lijk. Zaak teruggewezen naar de Recht
bank. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De N.V. ,,Maandblad Succes", gevestigd 

en kantoorhoudende te 's-Gravenhage, adv. 
Mr. N. J. Vellenga; 

dat verzoekster zich bij request heeft ge
wend tot den Kantonrechter te Amsterdam, 
met verzoek, dat aan Henri de Jongh, wonen
de te Amsterdam aan de Frans van Mieris
straat No. 62, zou worden gelast om in <liens 
handelsnaam ,,Bureau Succes", zoodanige 
wijziging aan te brengen, dat de door ver
zoekster gestelde onrechtmatigheid te haren 
opzichte zou worden opgeheven, met <liens 
veroordeeling tot schadevergoeding van f 1o 
per dag ingeval van overtreding van het ge
vraagde bevel en met uitvoerbaarverklaring 
van de te geven beschikking bij voorraad; 

dat de Kantonrechter te Amsterdam bij 
beschikking van 6 Nov. 1941 dit verzoek 
heeft toegewezen en den nu-gerequestreerde 
de Jongh heeft gelast uit zijn handelsnaam 
het woord ,,Succes" geheel te laten verdwij
nen en hem heeft veroordeeld tot betaling 
van een bedrag van tien gulden als schade
vergoeding wegens overtreding van dit bevel 
van den dag af, dat deze beschikking onher
roepelijk zou zijn geworden; 

dat genoemde de J ongh tegen voormelde 
beschikking hooger beroep heeft ingesteld bij 
de Arr.-Rechtb. te Amsterdam en deze Rb. 
bij hare beschikking van 5 Maart 1942 de 
beschikking van den KantonR-chter heeft 
vernietigd en opnieuw rechtdoende de ver
zoekster in haar verzoek niet-ontvankelijk 
heeft verklaard; 
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dat verzoekster bij dezen beroep in cassatie 
instelt tegen voormelde beschikking en als 
cassatiemiddel - in verschillende onderdee
len gesplitst - aanvoert: 

dat de Rechtb, heeft geschonden, althans 
verkeerd toegepast de artt. I, 5, 6, 7 Handels
naamwet vans Juli I921 (Stbl. No. 842) , ge
wijzigd bij Inv. Sv. en bij de wet van 2 Juli 
1934 (Stbl. No. 347) en de artt. I, 2, 3 en 4 
Handelsregisterwet I9I8 (Stbl. No. 493) in 
verband met de artt. I, 2, 3 en 4 K., art. 161 
Grondwet, art. 20 R . 0 . en art. 48 Rv. , door 
te vemietigen de beschikking van den Kan
tonrechter te Amsterdao d.d. 6 Nov. 1941 en 
opnieuw rechtdoende de oorspronkelijke ver
zoekster in haar verzoek niet-ontvankelijk te 
verklaren, nu de beslissing der Rechtb. niet 
wordt gemotiveerd door de gronden, waarop 
zij rust, te weten: 

a. de vraag, of de naam ,,Bureau Succes" 
een handelsnaam is afhangt van deze andere, 
of gerequestreerde's zaak is een ondememing, 
waarin een bedrijf wordt uitgeoefend, waar
door hij (gerequestreerde) verplicht is zijn 
zaak in het Handelsregister te doen inschrij
ven, waarbij de Rechtb. uit het oog verliest : 

re. dat de Handelsnaamwet spreekt van 
een zaak die in den zin van het 1st e of 2de 
lid van art. 2 der Handelsregisterwet 1918 
wordt gedreven, niet van een zaak, die in 
<lien zin is ingeschreven; 

2e. dat de Handelsregisterwet in art. 2 

ender ,,zaak" verstaat ,,elke ondememing, 
waarin eenig bedrijf, door wie ook, wordt uit
geoefend", doch toelaat dat tal van zaken, 
die wel aan dit criterium voldoen, niet zijn 
ingeschreven, zooals blijkt uit de woorden: 
,,en andere door Ons aan te wijzen soorten 
van kleine handelslieden". in dat artikel sub 
c (zie K. B. v . 29 Sept. '20 S. 764); 

dat hieruit volgt dat volgens de Handels
naamwet noch de inschrijving, noch de ver
plichting tot inschrijving, als maatstaf geldt 
voor het al of niet hebben van een zaak in 
den zin van art. 2 der Handelsregisterwet 
I9I8. 

b. dat bij de tot standkoming der Han
delsregisterwet het de bedoeling is geweest 
art, 2 aldus op te vatten, dat voor eet1 in
schrijving in het Handelsregister in aanmer
king komt een ieder, die in het maatschap
pelijk verkeer krachtens zijn bedrijf als be
boorende tot den handelsstand wordt aange

· merkt, en dat in 1934 art. 2 gewijzigd is doch 
deze wijziging geen aanleiding geeft aan te 
nemen, dat de aard der zaken, welke thans 
in het Handelsregister moeten worden inge
schreven, ook wijziging heeft ondergaan, 
waarbij de Rechtb. u it het oog verliest: 

xe. dat niet van belang is voor de toe
passing der Handelsnaamwet wie voor al of 
niet inschrijving in het Handelsregister in 
aanmerking komt (daarom ging het wel in 
bet arrest H. R. I7 Nov. I930, waaraan het 
argument der Rechtb. is ontleend), doch van 
belang is wat na de wijziging van art. 2 thans 
onder ,,zaak" is te verstaan en of de aard der 
zaak - ook zonder inschrijving - blijkt uit 
bet maatschappelijk verkeer, dus hoe die 
zaak zich in het publiek aandient en gedraagt 
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en of de zaak als een bedrijf valt aan te mer
ken, af te leiden uit haar handelsgebruiken, 
handelsargumenten, handelsreclamemetho
des, enz. 

2e. dat na de wijziging van art. 2 alleen 
nog sprake is van een bedrijf, door wien ook 
uitgeoefend, dus niet meer het vereischt~ 
stelt, dat degeen die het bedrijf uitoefent is 
een koopman en dat hij al of niet tot den 
handelsstand behoort, daar dit laatste af
hangt van zijn feitelijke gedragingen in het 
maatschappelijk verkeer; 

c. dat de werkzaamheden van , Bureau 
Succes" bestaan in het geven van adviezen 
op verschillend gebied en het verrichten van 
enkele die~sten voor het tot stand brengen 
van huwehJken en dat geen dier werkzaam
heden valt onder 't begrip ,,daden van koop
handel" en hij, die zich uitsluitend tot deze 
we~~aamheden bepaalt, in het maatschap
pehJk verkeer krachtens zijn bedrijf niet als 
behoorende tot den handelsstand moet wor
den aangemerkt en zich niet in het Handels
register beho1;ft te laten inschrijven, waarbij 
de Rechtb. mt het oog verliest: 

re. dat niet slechts de aard der werk
zaamheden, doch vooal ook het optreden naar 
buiten iemands werkzaamheden stempelt tot 
een be~rijf en dat het_geven van adviezen op 
elk geb1ed en het vernchten van enkele dien
sten voor het tot stand brengen van huwe
lijken, geenszins uitsluit dat deze werkzaam
heden worden uitgeoefend als een zaak als 
een ondememing waarin eenig bedrij f w~rdt 
uitgeoefend:_daar alles afhangt van de vraag 
op welke WtJze de ondememer zijn diensten 
regelmatig en openlijk aan het publiek in het 
maatschappelijk verkeer aanbiedt b.v. door 
het verspreiden van reclamemateriaal waar
in hij aan zijn werkzaamheid een zakeiijk ka
rakter geeft door te gewagen van een bureau 
een directeur, een organisatie (de beste va~ 
het land), enz. gelijk in het inleidend ver
zoekschrift gesteld; 

2e. dat na bedoelde wetswijziging van 
geen belang meer is of bedoelde werkzaam
heden vallen onder 't begrip ,,daden van 
koophandel" of niet, doch uitsluitend van 
belang is of een dergelijke ondememer, wie 
dan ook, krachtens zijn bedrijf in het maat
schappelijk verkeer een zaak drijft, die valt 
onder de omschrijving van art. 2 der tegen
woordige Handelsregisterwet; 

3e. dat inschrijving in het Handelsregis
ter geen criterium is voor de bepaling of 
een ondememing een zaak is in den zin 
van artikel 2 of niet, daar het criterium 
gelegen is in de vraag hoe iemand zich 
in het maatschappelijk verkeer gedraagt en 
of hij van het geven van adviezen enz. een 
bestaan maakt en winst maakt ten behoeve 
van zich zelf; 

dat ware dit anders, iedere werkzaamheid 
van den aard van de onderhavige, georgani
seerd in een fi rma of N. V. en als zoodanig 
overeenkomstig art. 2 sub 2 der Handelsre
gisterwet steeds opleverend een zaak in den 
zin dier Wet, door particulieren onder het 
voeren van nagenoeg een zelfden naam op 
geheel dezelfde wijze zou kunnen worden 

I5 
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verricht, hetgeen uiteraard de bescherming 
in de Handelsnaamwet gegeven, illusoir zou 
maken; 

d. dat de naam ,.Bureau Succes" derhal
ve geen handelsnaam is en de Kantonrechter 
oorspronkelijk verzoekster niet-ontvankelijk 
had moeten verklaren, waarbij de Rechtb. uit 
het oog verliest, dat in het inleidend verzoek
schrift ta! van feiten zijn gesteld, die uitgaan 
van de stelling, dat de gerequestreerde aan 
het maatschappelijk verkeer deelneemt op 
een wijze, die hem alle kenmerken geeft van 
een onderneming, waarin een bedrijf wordt 
uitgeoefend en derhalve de naam, waarmede 
hij zich in 't publiek aank0ndigt, een han
delsnaam is, in ieder geval zijn directeur
schap van het ,.Bureau Succes", als de beste 
organisatie van het land, hem, ongeacht het
geen hij verder uitvoert, stempelt tot een on
dernemer van een bedrijf en hij als zoodanig 
een bedrijf uitoefent, afgezien van de vraag 
of de aard der meergemelde adviezen en 
diensten zich daartoe eigenlijk we! leent en 
dat de Handelsnaamwet toch geacht moet 
worden in het bijzonder te regelen de wijze 
waarop men de eigen werkzaamheden - van 
welken aard dan ook en door wie ook uitge
oefend - naar buiten toe aankondigt en aan
biedt en dat dit laatste een scherper criterium 
biedt dan de onderscheiding of een bepaalde 
werkzaamheid op zichzelf beschouwd een 
daad van koophandel is. 

Redenen waarom verzoekster zich wendt 
tot den Hoogen Raad der Nederlanden, met 
eerbiedig verzoek de beslissing der Arr.-Rb. 
te Amsterdam d.d. 5 M aart 1942 op het bo
venaangeduid request gewezen, te vernieti
gen met bevestiging van de beschikking door 
den Kantonrechter te Amsterdam op 6 Nov. 
1941 gegeven, kosten rechtens. 

VERWEERSCHRIFT. 
Geeft eerbiedig te kennen: 
H enri de J ongh, wonende te Amsterdam, 

adv. Mr. M. M. Schim van der Loe££; 
dat, enz.; 
dat hij ter bestrijding van het cassatiemid

del het navolgende aanvoert: 
Ad onderdeel a. Bij de hierdoor aange

taste overweging stelt de Rechtb. de vraag 
of de naam .,Bureau Succes" een handels
naam is, afhankelijk .,van deze andere, of 
,.zijn zaak is een onderneming, waarin een be
drijf wordt uitgeoefend". De juistheid hier
van - welke in het onderdeel sub 2 impli
cite wordt erkend, althans door het onderdeel 
niet wordt bestreden - wordt niet aange
tast, doordat de Rechtb. laat volgen .,waar
door hij volgens art. 1 j O • 2 der Handelsre
gisterwet verplicht is zijn zaak in het Han
delsregister te doen inschrijven". 

Ook indien deze door het onderdeel wel be
streden toevoeging inderdaad onjuist is, zoo 
kan zulks niet tot cassatie der bestreden be
schikking kiden, waar de gegeven uitspraak 
op deze toevoeging niet steunt, hetgeen ook 
blijkt uit de verdere motiveering der beschik
king, die een nader onderzoek instelt naar de 
beteekenis der woorden .,onderneming, waar
in een bedrijf wordt uitgeoefend". 

Ad onderdeel b. Ook al wordt bij dit na
der onderzoek in de bestreden beschikking 
wederom gebruik gemaakt van den term 
,.voor een inschrijving in het Handelsregister 
in aanmerking komt" (Overweging 3), zoo 
is deze term niet anders te verstaan dan als 
aequivalent van ,.onderneming, waarin een 
bedrijf wordt uitgeoefend". Voor zooveel dit 
onderdeel dus de klacht van onderdeel a be
doelt te herhalen, zij naar het hierboven op
gemerkte verwezen. 

Voorzoover requestrante mocht bedoelen 
te betoogen, dat het gebied, waarop de Han
delsnaam- of de Handelsregisterwet werkt, 
door de wijziging van 1934 is uitgebreid, be
strijdt gerequestreerde dat met een beroep 
op de Memorie van Toelichting op art. V 
der wijzigingswet (Wetgevingsbijlage N.J.B. 
LXXIII biz. 19). Terecht heeft de Rechtb. 
derhalve beslist, dat dit gebied in 1934 niet 
is gewijzigd, zoodat de omschrijving ,.iedere 
instelling, die in het maatschappelijk verkeer 
krachtens haar bedrijf als behoorende tot den 
handelsstand wordt aangemerkt", te vinden 
in het arrest van Uwen Raad van 17 Nov. 
1930 (N. J. 1931 biz. 418), nog steeds geldt. 
De inhoud van het vroegere tweede lid van 
art. 2 der Handelsregisterwet is geheel terug 
te vinden in het tegenwoordige eerste lid, al 
verving men in aansluiting aan de wijzigin
gen, die in andere wetten werden aange
bracht, .,tak van handel en nijverheid" door 
,.bedrijf". 

De verwijzing van requestrante in de eer
ste alinea van dit onderdeel van haar middel 
naar hande!sgebruiken, handelsargumenten, 
handelsreclamemethoden, enz., en die in de 
tweede alinea naar feitelijke gedragingen in 
het maatschappelijk verkeer, steunen dus op 
niets. 

Ad onderdeel c. In de zesde Overweging 
vraagt de bestreden beschikking :r.ich af, of 
de werkzaamheden van ,.Bureau Succes" als 
opgesomd in Overweging 5 van zoodanigen 
aard zijn, dat zij dit Bureau stempelen tot 
een ,.onderneming, waarin een bedrijf wordt 
uitgeoefend" en beantwoordt die vraag ont
kennend, o.m. omdat die werkzaamheden niet 
vallen onder het begrip .,<laden van koophan
del". Neemt men aan, dat daarmede bedoeld. 
zijn <laden, die den bedrijver stempelen tot 
een .,koopman" in den zin der oorspronke
lijke bepalingen der Handelsregisterwet 1918, 
dan is deze beslissing volkomen juist en richt 
punt 2 van het thans b esproken onderdeel 
zich daartegen ten onrechte om de hierboven 
ad onderdeel b opgegeven redenen. 

Neemt men aan, dat de Rechtb. doelde op 
,.<laden van koophandel" in den zin der oude 
artt. 2 e. v. K. dan is de beslissing onjuist, 
<loch niet op in punt 2 van onderdeel c aan
gevoerde gronden. In dat geval immers zou 
de R echtb. - hetgeen niet we! aannemelijk 
is - over het hoofd hebben gezien, dat de 
vroegere tekst der Handelsregisterwet 1918 
een ander en ruimer begrip ,.koopman" ken
de, dan destijds door het W. v. K. werd ge
huldigd. 

Overigens zal ook dit onderdeel in geen ge
val tot cassatie kunnen leiden, omdat de Rb. 
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daarnevens terecht heeft beslist, dat de werk
zaamheden van gerequestreerde, die volgens 
haar feitelijke vaststelling ,,bestaan in het 
geven van adviezen op verschillend gebied 
en het verrichten van enkele diensten voor 
het tot stand brengen van huwelijken", hem, 
die zich uitsluitend tot deze werkzaamheden 
bepaalt, in het maatschappelijk verkeer 
krachtens zijn bedrijf (lees: beroep) niet 
maken tot iemand, die tot den handelsstand 
behoort. Deze beslissing is ongetwijfeld juist 
en wordt door requestrante in de eerste ali
nea van dit onderdeel tevergeefs bestreden 
met een beroep op een aantal uiterlijkheden, 
die een inrichting niet tot een onderneming 
maken, waarin eenig bedrijf wordt uitge
oefend. 

Gerequestreerde verliest hierbij niet het 
arrest van Uwen Raad van 25 Sept. 1941 (N. 
J. 1942 No. 222) uit het oog. Hij meent dit 
arrest z66 te moeten verstaan, dat daarin is 
beslist, dat het geven van lessen al of niet 
kan geschieden in een onderneming, waarin 
eenig bedrijf wordt uitgeoefend, zulks naar 
gelang van de wijze, waarop het verstrekken 
van onderwijs is georganiseerd. Dit beteekent 
echter niet, dat alle andere werkzaamheden 
ook door de wijze van organisatie kunnen 
worden gestempeld tot een zaak in den zin 
der Handelsregisterwet. Zij, die adviezen ge
ven, onderzoekingen doen, rapporten uitbren
gen of plannen opstellen op eenig gebied 
(bouwkundige en technische adviesbureaux, 
die niet de bouw- of constructiewerkzaam
heden zelf op zich nemen, juridische en eco
nomische adviesbureaux, accountantskanto
ren, arbeidsbemiddeling-bureaux) verrichten 
werkzaamheden, welke naar haar aard niet 
een bedrijf in den zin der Handelsregisterwet 
vormen, al worden zij nog zoo grootscheeps 
opgezet of nog zoo commercieel en met ge
bruik van publiciteitsmiddelen verricht. 0n
der deze categorie van werkzaamheden val
len ook die van gerequestreerde. 

De derde alinea van dit onderdeel van het 
cassatiemiddel bevat allereerst een herhaling 
van het boven reeds besprokene. Niet ierler 
vrij beroep, dat men uitoefent om aan den 
kost te komen, is reeds daarom een bedrijf in 
den zin der Handelsregisterwet. Bewust heeft 
de wetgever de werking van de Handelsre
gisterwet en de Handelsnaamwet uitgebreid 
tot alle vennootschappen en cooperatieve 
vereenigingen, afgezien van de daarin ver
richte werkzaamheden; dit kan echter geen 
reden zijn de werking van een dier wetten 
nu nog weer verder uit te breiden tot afzon
derlijke personen, die werkzaamheden ver
richten, waarvoor ook we! eens een vennoot
schapsvorm wordt gekozen. 

Ad onderdeel d. De grief, dat de Rechtb. 
ta! van in het inleidend verzoekschrift ge
stelde feiten uit het oog heeft verloren, mist 
feitelijken grondslag, nu haar beschikking 
die feiten niet vermeldt en niet naar andere 
stukken verwijst. De stelling, dat het feit, 
dat iemand zich directeur noemt van een 
bureau, die de beste organisatie is in het 
land, hem zou stempelen tot den onderne
mer van een bedrijf, afgezien van de vraag, 

of de aard van zijn werkzaamheden zich daar
toe eigenlijk we! leent ( !) , alsmede dat de 
Handelsnaamwet de wijze zou regelen, waar
op men de eigen werkzaamheden - van wel
ken aard dan ook ( !) - naar buiten toe aan
kondigt, heeft gerequestreerde hierboven 
reeds voldoende weerlegd. 

Redenen waarom gerequestreerde de eer 
heeft Uwen Raad eerbiedig te verzoeken het 
cassatieberoep te verwerpen. 

D e Hooge Raad, enz. ; 
0. dat bij, de bestreden beschikking de 

Rechtb., met vernietiging van de beschikking 
van den Kantonrechter te Amsterdam, ver
zoekster niet-ontvankelijk heeft verklaard in 
haar tegen de Jongh gericht, op art. 6 van 
de Handelsnaamwet steunend, verzoek tot 
wijziging van <liens handelsnaam, op grond, 
dat de J ongh niet zou drijven een zaak in den 
zin der Handelsregisterwet en de door hem 
gevoerde naam, Bureau Succes, derhalve niet 
zou zijn een handelsnaam in den zin der Han
delsnaamwet; 

0. dat het voorgestelde middel tegen deze 
beslissing opkomt; 

0. omtrent onderdeel a van dit middel: 
dat, al gaat de Handelsnaamwet uit van 

hetzelfde begrip zaak als de Handelsregister
wet, waarheen zij voor dat begrip verwijst, de 
bescherming gegeven aan een naam of firma, 
waaronder een zaak wordt gedreven, geens
zins samenhangt met de verplichting tot in
schrijving der zaak in het handelsregister; 

dat toch de Handelsnaamwet, door te ver
wijzen enkel naar het eerste en tweede lid 
van art. 2 Handelsregisterwet en niet naar 
de uitzonderingsbepaling van lid 3 en door 
niet, zooals de Handelsregisterwet, zich te 
bepa1e11 tot in het Rijk in Europa gevestig
de zaken, een ruimer terrein van toepassing 
heeft dan de Handelsregisterwet en ook ge
vallen bestrijkt, waarvoor geen verplichting 
tot inschrijving in het handelsregister be
staat; 

dat mitsdien dit onderdeel gegrond is; 
0. dat hetzelfde geldt voor de onderdeelen 

b en c van het middel; 
dat toch de Rechtb. voorbijziet dat, al be

doelde de wet van 2 Juli 1934 (tot opheffing 
van de onderscheiding tusschen handelsda
den en niet handelsdaden en kooplieden en 
niet kooplieden; Stbl. No. 347) geen materi
eele verandering te brengen in de Handels
registerwet, zij toch wijziging heeft gebracht 
in de kenmerken .voor het begrip zaak in art. 
2 Handelsregisterwet gegeven; dat sedert de
ze wijziging de Handelsregisterwet in het 
eerste lid van art. 2 - en derhalve ook de 
Handelsnaamwet - onder zaak verstaat elke 
onderneming, waarin eenig bedrijf door wien 
ook wordt uitgeoefend en daaronder niet 
meer verstaat de zaak of onderneming van 
een koopman; 

dat de Rechtb. dan ook ten onrechte zich 
heeft afgevraagd of de werkzaamheden van 
het .,Bureau Succes" vallen onder het begrip 
.,daden van koophandel" en of de J ongh .,in 
het maatschappelijk verkeer krachtens zijn 
bedrijf als tot den handelsstand behoorend 
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moet worden aangemerkt"; dat de Rechtb. 
daarmede een door de wet verlaten kenmerk 
heeft gebezigd; 

dat het ten deze de vraag is of de J ongh 
!outer een beroep uitoefent dan we! een on
dememing heeft, waarin een bedrijf wordt 
ui tgeoefend; 

dat dienaangaande zij opgemerkt, dat, al 
is het niet uitgesloten dat hij, die den kost 
verdient met het geven van adviezen op ver
schillend gebied en het verrichten van enkele 
diensten voor het tot stand brengen van hu
welijken in het eerste geval verkeert, het zeer 
we! mogelijk is, dat deze werkzaamheden 
door iemand op zoodanige wijze georgani
seerd worden, dat er sprake is van een on
dememing, waarin een bedrijf wordt uitge
oefend; 

0. dat, waar de gegrondbevinding der be
sproken onderdeelen van het middel reeds 
moet leiden tot vemietiging van de bestreden 
beschikking en terugwijzing der zaak naar de 
Rechtb., het onderdeel d geen behandeling 
behoeft; 

Vemietigt de bestreden beschikking van 
de Rechtb. te Amsterdam; 

Verwijst de zaak naar die Rechtb. ter ver
dere behandeling en afdoening met inacht
neming van deze beslissing. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia : 
0. dat het in een viertal onderdeelen ge

splitste middel tegen de beslissing in de eer
ste plaats aanvoert, dat volgens de Handels
naamwet noch de inschrijving, noch de ver
plichting tot inschrijving, als maatstaf geldt 
voor het al of niet hebben van een zaak in 
den zin van art. 2 der Handelsregisterwet 
1918; 

0. dat de Rechtbank in hare beschikking 
we! zegt, dat de vraag of de naam ,,Bureau 
Succes" een handelsnaam is, afhangt van 
deze andere, of zijn zaak is een onderneming, 
waarin een bedrijf wordt uitgeoefend, en 
daarop dan laat volgen: ,,waardoor hij vol
gens art. 1 j O • 2 der Handelsregisterwet ver
plicht is zijn zaak in het Handelsregister te 
doen inschrijven", doch de slotsom der be
schikking niet berust op hetgeen in deze toe
voeging gesteld is; 

dat de Rechtbank haar beslissing doet steu
nen op het verder in de beschikking ontwik
kelde begrip ,,zaak" en dus in dit verband 
overbodig de in art. 1 der Handelsregister
wet bedoelde verplichte inschrijving van alle 
zaken vermeldt; 

dat dit onderdeel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. dat in de tweede plaats wordt betoogd, 
dat de Rechtbank een onjuiste opvatting 
heeft omtrent de beteekenis der wijziging 
van art. 2 der Handelsregisterwet bij de wet 
van 2 Juli 1934, S. 347; 

dat hierbij valt op te merken, dat de 
Rechtbank we! de zinsnede gebruikt ,,voor 
een inschrijving in het Handelsregister in 
aanmerking komt", en dus zij het minder 
scherp, dan in hetgeen bij het eerste onder-

dee! van het middel werd besproken, weder
om de inschrijving naar voren brengt, doch 
dat hieruit niet valt af te leiden, dat de 
Rechtbank die inschrijving hier als criterium 
gebruikt en het vereischte stelt, dat voor toe
passing der Handelsnaamwet van belang is 
wie al of niet voor inschrijving in het Han
delsregister in aanmerking komt; 

dat voorts, gelet op de geschiedenis der 
wetswijziging aangenomen moet worden, dat 
de Rechtbank terecht beslist, dat ,,de aard 
der zaken", welke sinds die wijziging moeten 
worden ingeschreven, niet van karakter ver
anderd is, zoodat dit onderdeel van het mid
del niet grond tot cassatie oplevert; 

0. ten aanzien van het derde onderdeel, dat 
de Rechtbank feitelijk vaststelt, dat de werk
zaamheden van ,,Bureau Succes", dus van 
gerequestreerde, bestaan in het geven van 
adviezen op verschillend gebied en het ver
richten van enkele diensten voor het tot 
stand brengen van huwelijken, en daama 
overweegt, dat geen dier werkzaamheden valt 
onder het begrip ,,daden van koophandel" 
en hij , die zich uitsluitend tot die werkzaam
heden bepaalt, in het maatschappelijk ver
keer krachtens zijn bedrijf niet als behoo
rende tot den handelsstand moet worden aan
gemerkt en zich niet in het Handelsregister 
behoeft te laten inschrijven; 

dat dit onderdeel van het middel terecht 
bezwaar maakt tegen deze door de Recht
bank aangevoerde gronden; 

dat, daargelaten de al of niet bestaande 
verplichting tot inschrijving in het Handels
register, waaromtrent bij het eerste onder
deel een beschouwing is gegeven, de termen 
,,daden van koophandel" en ,,handelsstand", 
nu de Rechtbank deze niet nader omschrijft 
en de wet deze niet gebruikt, niet beslissend 
kunnen zijn voor de vraag of gerequestreerde 
al dan niet een zaak drijft, of wel een onder
neming heeft, waarin eenig bedrijf (- door 
wien ook -) wordt uitgeoefend; 

dat feitelijk vaststaat, dat gerequestreerde 
een adviesbureau drijft, hetgeen dan ,:eer we! 
een ondememing kan zijn in den zin der wet; 

dat toch hetgeen de Rechtbank stelt slechts 
een negatief karakter draagt, doch op grond 
daarvan niet kan worden uitgemaakt, of ge
requestreerde een beroep uitoefent, dan wel 
een ondememing heeft, waarin een bedrijf 
wordt uitgeoefend; 

dat dan ook in de maatschappij verschil
lende adviesbureaux bestaan als ondememin
gen waarin een bedrijf wordt uitgeoefend; 

dat de verschillende vennootschapsvormen, 
waaronder een dergelijk bedrijf wordt uitge
oefend door den vorm alleen reeds, op grond 
van art. 2 lid 2 der Handelsregisterwet onder 
het begrip ,,zaak" vallen, doch niet is in te 
zien, waarom een bijzonder persoop een der
gelijke zaak niet zou kunnen drijven; 

0. dat ten slotte het middel klaagt, dat de 
Rechtbank een aantal bij het inleidend ver
zoekschrift gestelde feiten betreffende de ge
dragingen van den gerequestreerde over het 
hoofd heeft gezien; 

dat de beschikking deze feiten niet nadruk
kelijk vermeldt, <loch de Rechtbank deze fei-
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ten we! kent blijkens den aanhef ,,herzien het 
introductief verzoekschrift", en dit onderdeel 
dus voldoenden feitelijken grondslag heeft; 

dat een nadere bespreking dezer feiten 
overbodig geacht kan worden, daar zij zouden 
vallen onder hetgeen bij het• derde onderdeel 
is opgemerkt en tot dezelfde slotsom voeren ; 

0. dat gegrondbevinding van het derde 
onderdeel van het middel moet leiden tot 
vemietiging van de bestreden beschikking 
en terugwijzing der zaak; 

Concludeert tot vemietiging der bestreden 
beschikking en verwijzing der zaak naar de 
Rechtbank te Amsterdam ter verdere behan
deling en afdoening met inachtneming van 
's Hoogen Raads beslissing. 

(N. J.) 

15 ]uni 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Slachtverbod 1940 Schapen 
art. 2.) 

De kennelijke bedoeling van de aan
vulling van het Slachtverbod 1940 Scha
pen voor wat den aanhef betreft met de 
woorden ,,alsmede gelet op het Voedsel
voorzieningsbesluit", is geweest om aan 
dat slachtverbod het karakter te verlee
nen van een krachtens het Voedselvoor
zieningsbesluit vastgesteld voorschrift. 

De stelling, dat iedereen die het 
Slachtverbod 1940 Schapen overtreedt, 
opzettelijk in strijd met dit verbod moet 
handelen, omdat iedereen geacht wordt 
de wet te kennen, gaat niet op, omdat 
het Econ. Sanctiebesluit 1941 uitdrukke
lijk onderscheid maakt tusschen opzette
lijk in strijd handelen en in strijd han
delen met de in art. 1 van dat besluit ge
noemde voorschriften. 

De stelling, dat het opzet mede moet 
gericht zijn op overtreding van art. 2 

Voedselvoorzieningsbesluit en derhalve 
op het in gevaar brengen van de voed
selpositie van Nederland, vindt geen 
steun in de wet, daar de hier toepasse
lijke strafbepalingen van de artt. 1 en 2 

Econ. Sanctiebesluit dezen eisch niet 
stellen. 

H. R. qualificeert als: ,,opzettelijk in 
strijd handelen met een bij of krachtens 
het Voedselvoorzieningsbesluit gesteld 
verbod tot het slachten van schapen" en 
verstaat dat onder de aangehaalde arti
kelen alsnog moeten worden vermeld de 
artt. 1 en 3 van het Econ. Sanctiebeslui t 
1941. 

Op het beroep van J. L ., van beroep 
los werkrnan, wonende te Vianen, requi
rant van cassatie tegen een arrest van het 
Gerechtshof t e 's-Gravenhage van 25 Fehr. 
1942, houdende. in hooger beroep bevesti
ging van een vonnis van den Econ. Rechter 
bij de Arr.-Rechthank te Dordrecht van 24 
Nov. 1941, waarbij req. ter zake van ,,het 
opzettelijk handelen in strijd met een krach
t ens het Voedselvoorzieningsbesluit gesteld 
verbod, meermalen gepleegd" en met aan-

haling van de artt. 1, 2, 4, 7, 8, 14, 18 van 
het Voedselvoorzieningsbesluit, de artt. 2, 

14, 15 Econ. Sanctiebesluit, de artt. 10, 91, 
57 Sr., is veroordeeld tot eene gevangenis
straf van zes maanden met verbeurdverkla
ring van de in beslag genomen zaag, slijp
staal, schietmasker en vleeschhaken, alsmede 
het mes; (gepleit door Mr. D. Huurman). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
I. S. of v. t. van art. 1 van het Besluit 

van den Secr.- Gen. van het Dep. van Land
bouw en Visscherij ter uitvoering van de 
Landbouw-Crisiswet 1933 (Slachtveerege
ling), zijnde Verordening 142/1940; 

art. 2 van het Besluit van den Secr.-Gen. 
van het Dep. van Landbouw en Visscherij 
d.d. 9 Nov. 1940 (Slachtverbod Schapen 
1940) Stet. 9 Nov. 1940 no. 219a; 

art. 9 der Landbouw-Crisiswet 1933; 
artt. 1, 2 en 4 van het Voedselvoorzienings

besluit, zijnde Verordening 12/1941; 
artt. 1, 2 en 14 van het Econ. Sanctiebe

sluit, zijnde Verordening 174"1941; 
par. 3 der Verordening van den Rijks 

commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied tot uitoefening van de regeeringsbe
voegdheden in Nederland van 29 Mei 1940, 
zijnde verordening 3/1940; 

par. 1 der Verordening van den R ijkscom
missaris voor het bezette N ederlandsche ge
bied betreffende de bevoegdheden van de 
Sr.cretarissen-Generaal van de Nederland
sche Departementen van Algemeen Bestuur, 
zijnde verordening 23/r940; 

art. 358 Sv.; 
art. 1 Sr. ; 
artt. 4 en 5 van de Wet van 15 Mei 1829, 

houdende algemeene bepalingen der wetge
ving van het Koningrijk; 

doordien het Hof, rechtdoende op de te
lastelegging, dat reg. in de maand October 
1941 al dan niet opzettelijk in strijd met het 
desbetreffend krachtens het Voedselvoorzie
ningsbesluit vastgesteld verbod een aantal 
schapen heeft geslacht, heeft geoordeeld, dat 
het Slachtverbod Schapen 1940 een uitvloei
sel is van art. 4 van het Voedselvoorzienings
besluit en den reg . bliikens de bevestiging 
van het vonnis der Rechtbank te Dordrecht 
d.d. 24 Nov. 1941 met toepassing van <lit 
artikel en van de strafbepalingen, welke het 
Econ. Sanctiebesluit stelt op overtreding van 
voorschriften, uitgevaardigd bij of krach
tens het Voedselvoorzieningsbesluit, tot een 
gevangenisstraf heeft verwezen, 

zulks ten onrechte, vermits het Slachtver
bod Schapen 1940 slechts steun vindt in de 
Slachtveeregeling en in de Landbouw-Crisis
wet 1933; 

II. S. of v. t. der in het eerste middel 
aangehaalde wetsvoorschriften 

doordien het Hof heeft geoordeeld, dat 
niet valt aan te nemen, dat reg. zich er niet 
van bewust zou .rijn, vooral in de maand Oc
tober 1941, dat een slachtverbod alleen is in-
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gevoerd om de voedselpositie niet in gevaar 
te brengen, 

zulks ten onrechte, vermits het t en deze 
toepasselijk Slachtverbod Schapen 1940 an
terieur is aan het Voedselvoorzieningsbe
sluit, hetwelk de eerste verordening is, waar
bij als door ge- en verbodsbepalingen be
schermd belang de voedselpositie vermeld is; 

III. S. of v. t. van 
art. 1 van het Besluit van den Secr. -Gen. 

van het Dep. van L andbouw en Visscherij 
ter uitvoering van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (Slachtveeregeling), zijnde Verorde
n ing 142/1940; 

art. 2 van het Besluit van den Secr.-Gen. 
van het Dep. •Jan Landbouw en Visscherij 
d .d. 9 Nov. I940 (Slachtverbod Schapen 
1940) S tet. d.d. 9 Nov. 1940 no. 219a; 

art. 9 der Landbouw-Cris iswet 1933 ; 
a1tt. 1, 2 en 4 van het Voedselvoorzie

ningsbesluit, zijnde Verordening 12/1941; 
artt. 1, 2 en 14 van het Econ. Sanctie

besluit, zijnde Verordening 174/1941; 
doordien het Hof heeft geoordeeld, dat 

een krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit 
uitgevaardigd verbod, gelijk het onderwer
pelijke, d oor het H of op evenbedoeld Be
sluit geacht te zijn gebaseerd, Slachtverbod 
Schapen 1940, ook culpoos, althans ook n iet
opzettelijk kan worden overtredcn, 

zulk.s ten onrechte, vermits iedereen ge
acht wordt het Slachtverbod Schapen 1940 
te kennen en dus, dit verbod overtredende, 
weet in strijd met de Wet te handelen, het
geen beteekent: opzettelijk in strijd met di t 
verbod te handelen; 

IV. S . of v. t. der in het derde middel 
aangehaalde wetsvoorschriften 

doordien het Hof, rechtdoende op de in 
het eerste middel omschreven telasteleg
ging, heeft geoordeeld, dat een opzettelijke 
overtreding van een krachtens het Voedsel
voorzieningsbeslnit uitgevaardigd slachtver
bod tevens insluit een opzettelijke overtre
ding van hetVoedselvoorzieningsbesluit, het
geen met zich brengt toepasselijkheid van 
art. 2 van het Econ. Sanctiebesluit, 

zulks ten onrechte, vermits bij opzette
lijke overtreding van eenig krachtens het 
Voedselvoorzieningsbesluit uitgevaardigd ge
bod of verbod cerst clan van een opzettelijke 
overtreding van het Voedselvoorzieningsbe
sluit de rede kan zijn, indien daarbij het op
zet tevens gericht is geweest op overtreding 
der normen van art. 2 van laatstgemeld B e
sluit - op welker opzettelijke overtreding 
den tot dusver in het Nederlandsch Recht 
onbekenden strafmaatregel van een mini 
mumstraf van zes maanden gevangenisstraf 
stelt - en zulk een opzettelijke overtreding 
niet is telaste gelegd; 

0. dat bij het bevestigde vonnis met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld t en 
laste van req. is bewezen verklaard, dat h ij 
in of omstreeks de maand October 1941 te 
Vianen tezamen en in vereeniging met een 
zekeren van B. opzettelijk in strijd met het 
desbetreffende krachtens het Voedselvoor
zieningsbesluit vastgestelde verbod een elftal 
schapen heeft geslacht; 

0. t. a. v. het eerste en tweede middel: 
dat de stelling van req., dat het slacht

verbod 1940 Schapen slechts steun vindt in 
de Slachtveeregeling en in de Landbouw
Crisiswet 1933 en niet in het Voedselvoor
zieningsbesluit onjuist is, omdat de kenne
lijke bedoeling van de aanvulling van het 
Slachtverbod 1940 Schapen, gedaan bij be
schikking van den Secr.-Gen. van het Dep. 
van Landbouw en Visscherij van 14 Jan. 1941 
no. 969 Stet. no. 10 voor wat den aanhef be
treft met de woorden: ,,alsmede gelet op het 
Voedselvoorzieningsbesluit", is geweest om 
aan het Slachtverbod 1940 Schapen het ka
rakter te verleenen van een krachtens het 
Voedselvoorzienirigsbesluit vastgesteld voor 
schrift, tot welke aanvulling genoemde Seer.
Gen. bevoegd was krachtens de artt. 4 en 7 
van het Voedselvoorzieningsbesluit; 

0. t. a. v . het derde middel: 
dat dit uitgaat v an de stelling, dat ieder

een, die het Slachtverbod 1940 Schapen over
treedt, opzettelijk in strijd met dit verbod 
moet handelen, omdat iedereen geacht wordt 
de wet te kennen, doch deze stelling niet op
gaat, omdat het Econ. Sanctiebesluit 1941 
u itdrukkelijk onderscheid maakt tusschen 
opzettelijk in strijd handelen en in strijd 
handelen met de in art. 1 van dat besluit 
genoemde voorschriften ; 

0. t. a. v. het vierde middel: 
dat volgens req. het opzet mede gericht 

moet zijn op overtreding van art. 2 van het 
Voedselvoorzieningsbesluit en derhalve op 
het in gevaar brengen van de voedselpositie 
van Nederland, doch zulks geen steun vindt 
in de wet, daar de hier toepasselijke strafbe
palingen van de artt. 1 en 2 van het E con. 
Sanctiebesluit dezen eisch niet stellen; 

dat derhalve alle middelen falen; 
0. echter ambtshalve : 
dat bij het bevestigde vonnis het bewezen 

verklaarde ten onrechte is gequalificeerd als 
bovenvermeld, orndat daarin niet tot uiting 
komt, dat ook art. 2 van het Econ. Sanctie
besluit 1941 toegepast wordt en bovendien 
de artt. 1 en 3 van het Econ. Sanctiebesluit 
1941, waarop de oplegging van straf rnede 
berust, niet in het bevestigde vonnis zijn 
vermeld, zoodat het bestreden arrest waarbij 
het in eersten aanleg gewezen vonnis werd 
bevestigd, op deze punten niet in stand kan 
blijven; 

dat de Hooge Raad wat het niet aanhalcn 
van de artt. 1 en 3 van het E con. Sanctie
besluit 1941 betreft termen aanwezig acht 
art. 442 Sv. toe te passen; 

Vernietigt het 1:-estreden arrest en hct 
daarbij bevestigde vonnis, doch alleen voor
zoover de qualificatie van het bewezenver
klaarde en de niet aangehaalde artikelen be 
treft; 

en rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. 0.: 

Qualificeert het bewezen verklaarde als 
,,opzettelijk in strijd handelen m et een bij of 
krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit ge
steld verbod tot het slachten v an schapen"; 

Verstaat, dat onder de aangehaalde arti
kelen alsnog moeten warden vermeld de artt. 
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1 en 3 van het Econ. Sanctiebesluit 1941; 
Verwerpt het beroep voor het overige. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach. ] 

(N. J.) 

r 5 ]uni 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Landbouwinventarisatiebesluit 
1939 art. r.) 

Bij gebreke van een uitdrukkelijk 
voorschrift dienaangaande mag niet 
warden aangenomen, dat reeds het en
kele in eigendom hebben van vee, dat 
men bij een antler laat weiden, zou vor
men het uitoefenen van een veehouderij
bedrijf. Derhalve heeft de R echter, door 
aan ,,landbouwbedrijf" in de telastleg
ging een te ruime beteekenis toe te ken
nen, en die aldus opgevatte telastleg
ging bewezen te verklaren, niet op den 
grondslag der telastlegging beraadslaagd 
en beslist, zoodat het vonnis niet in 
stand kan blijven. 

Op het beroep van H. van \V., los werk
man, wonende te Breukelen-Nijenrode, req. 
van cassatie tegen een schriftelijk vonnis van 
d en Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Utrecht van 18 Febr. 1942, waarbij req. ter 
zake van: ,,Handelen in strijd met een krach
t ens het Voedselvoorzieningsbesluit gesteld 
verbod of vastgesteld voorschrift", m et aan
haling van de artt. 15 en 17 van genoemd 
B esluit, r van bet Landbouwinventarisatie
besluit 1939, 31 der L andbouw-Crisiswet 
1933 en 23 Sr., is veroordeeld tot eene geld
boete van vijftig cent en een dag vervangen
de hechtenis , met verbeurdverklaring van de 
in beslaggenomen drie koeien, dan we! van 
de opbrengst daarvan, indien deze dieren in
middels mochten zijn verkocht; (gepleit door 
Mej. Mr. E. A. Haars). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Aan dezen req. was telastegelegd: dat hij 
in het tijdvak van 1 Juli 1941 tot 7 Aug. 
1941 te Ruwiel, althans in het Arrondisse
m ent Utrecht, opzettelijk in strijd met het 
Landbouwinventarisatiebesluit r939, voor
banden of in voorraad heeft gehad drie 
koeien, althans een of m eer runderen, welke 
bestemd waren voor of deel uitrnaakten van 
zijn landbouwbedrij f en welke niet vermeld 
waren op de desbetreffende registratiekaar
ten, altbans niet op de desbetreffende regi
stratiekaart. 

De Econ. Recbter te Utrecht verklaarde 
bewezen, dat hij in het tijdvak van I Juli 
194r tot 7 Aug. 1941 te Ruwiel in strijd 
met het Landbouwinventarisatiebesluit 19_3 9 
voorhanden heeft gehad drie k oeien, welke 
bestemd waren voor zijn landbouwbedrijf en 
welke niet vermeld waren op de betreffende 
registratiekaart , zulks m et vrijspraak van 
bet meer of anders telastegelegde, in bet bij
zonder dus van het opzettelijk in strijd met 
het genoemde besluit voorhanden hebb en 
der koeien. 

Wegens handelen in strijd met een krach
tens het Voedselvoorzieningsbesluit gesteld 
verbod of v astgesteld voorschrift beeft hij 
met toepassing van art. 15 en 17 van bet 
Voedselvoorzieningsbesluit, art. 31 der Land
bouw-Crisiswet 1933, art. 1 van het Land
bouwinventarisatiebesluit 1939, den req. ver
oordeeld in een geldboete van 50 cents of 1 

dag hechtenis met verbeurdverklaring van 
de in beslag genomen drie koeien. 

Er zijn drie middelen van cassatie voor
gesteld en toegelicht. E en vierde berustte op 
een abuis en is ter zitting ingetrokken. 

I. S. , althans v. t. van de a,tt. 350, 352, 
358 en 359 Sv. 

II . S., althans y. t. van a rt. 1 van het 
Landbouwinventarisatiebesluit 1939 en art. 1 
sub 2b van bet Voedselvoorzieningsbesluit. 

III. S., althans v. t . van art. 1 van het 
Landbouwinventarisatiebesluit 1939. 

D e bedoeling van bet eerste middel is een 
tweeledige. In de eerste plaats had, volgens 
de raadsvrouw van req. bij vrijspraak van 
bet opzettelijk in strijd met bet genoemde 
besluit handelen van de geheele telasteleg
ging moeten zijn vrijgesproken. Voorts zou 
req. niet s trafbaar zijn op grond van den 
regel: geen straf zonder schuld. Hem zou 
uitdrukkelijk vanwege de Veehouderijcen
trale zijn meegedeeld dat hij de koeien niet 
mocht registreeren. 

De bedoeling van bet tweede middel is, 
dat de recbter een onjuiste opvatting aan den 
dag beeft gelegd van de beteekenis van 
landbouwbedrijf in art. r van het Landbouw
inventarisatiebesluit en van veebouderij in 
art. 1 sub 2b van het Voedselvoorzieningsbe
sluit. E en landbouwbedrijf (veehouderijbe
drijf) zou niet hebben req., van wien alleen 
gebleken is dat bij koeien in eigendom heeft. 

De bedoeling van het derde middel is dat 
de rechter een onjuiste uitlegging zou bebben 
gegeven aan den term ,,voorhanden hebben" 
in art. 1 van bet Landbouwinventarisatiebe
sluit. Die uitdrukking zou alleen betrekking 
hebben op een feitelijken toestand en slecbts 
degeen, op wiens bedrijf de koeien verblij
ven, zou deze voorhanden hebben. 

Het eerste onderdeel van het eerste mid
del kan m. i. geen succes hebben. De rechter 
kon en moet zelfs naar mijn meening de te
lastelegging zoo opvatten dat het bezit van 
het opzet om het Landbouwinventarisatie
besluit 1939 te overtreden niet was de eenige 
omstandigheid waaronder aan req. het v oor
handen hebben der koeien werd verweten, 
doch slecbts een verzwarende omstandigbeid 
van dat feit. Indien dus die omstandigheid 
ontbrak, bleef de telastelegging wegens bet 
voorhanden hebben zonder boos opzet be
staan. 

Het tweede onderdeel van bet eerste mid
del acht ik, in den vorm waarin bet is voor
gesteld, ondeugdelijk. H et mist feitelijken 
grondslag omdat uit het vonnis n iet blijkt 
dat de rechter beeft aangenomen dat de vee
houderijcentrale aan req. zou hebben mee
gedeeld dat bet registreeren der koeien door 
hem niet mocbt geschieden. Intusschen blijkt 
uit het proces -verbaal der terechtzitting en 
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ook uit het vonnis, voorzooveel dit op de 
motiveering der straf betrekking heeft, dat 
verdachte zich uitdrukkelijk verweerd heeft 
met de bewering, dat de plaatselijke bureau
houder (van d en provincialen voedselcom
missaris) hem hceft bericht niet alleen dat 
hij de koeien niet op zijn registratiekaart be
hoefde te vermelden, maar ook dat hij zulks 
niet mocht doen. Deze bewering had m . i. 
door den rechter moeten zijn beschouwd als 
een verweer waarvan de strekking is dat bij 
hem geenerlei schuld aan het telastegelegde 
bestond en hij derhalve niet strafbaar was, 
zoodat het vonnis, dat omtrent dit verweer 
niet een gemotiveerde beslissing geeft, niet 
behoorlijk met redenen is omkleed en op dien 
grond zal moeten worden vemietigd. 

Het tweede middel acht ik gegrond. Het 
daarin opgenomen verweer was reeds voor de 
Rechtbank gevoerd. De Econ. Rechter over
woog naar aanleiding hiervan, dat het heb
ben van een veehouderijbedrijf geenszins 
moet worden opgevat in dien zin, dat een 
.,bedrijf" in de gewoonlijk gebruikte betee
kenis van dit woord d .w.z. land rnet opstal
len enz., waarop het bedrijf wordt uitge
oefend, ter beschikking moet zijn. 0ok wan
neer men vee houdt en dat bij een antler 
laat weiden oefcnt m en het veehouderijbe
drijf en dus het landbouwbedrijf uit volgens 
dien rechter en kan mitsdien gezegd worc!en 
een landbouwbedrijf te hebben. 

Deze overweging is m. i. niet juist. Het 
Landbouwinventarisatiebesluit 1939 berust 
zoowel op de Landbouw -Crisiswet 1933 als 
op het Voedselvoorzieningsbesluit. Deze 
beide regelingen verstaan uitdrukkelijk on
der het begrip ,.landbouw" ook de veehou
derij. Wanneer dus het Landbouwinventari
satiebesluit 1939 het voorhanden hebben van 
producten, waaronder rundvee, verbiedt, in
dien deze producten bestemd zijn voor of 
deel uitmaken van het landbouwbedrijf van 
dengeen die dezc proc!uctP.n voorhanden 
heeft, geldt dit veI'bod ten aanzien van koeien 
die bestemd zijn voor of deel uitmaken van 
de veehouderij of- het veehoudersbedrijf van 
dengeen die de koeien voorhanden heeft. Er 
is echter geen enkele reden om aan te nernen 
dat het hebben van een landbouwbedrijf of 
van een veehouderij (bedrijf) in een anderen 
zin moet worden opgevat dan de gewoonlijk 
gebruikelijke. Een landbouwbedrijf (vee
houderij) heeft slechts degeen die zelf onder
nemer is op het gebied van den landbouw 
(veeteelt) . Voor de uitoefening daarvan is 
inderdaad het exploiteeren van land en op
stallen noodzakelijk. Van dengeen die al!een 
vee houdt in den zin van bezit en dit bij an
deren laat weiden kan nimmer gezegd wor
den dat hij een lar.dbouwbedrij f heeft even
min als van dengeen die alleen land of alleen 
producten van den landbouw bezit. 

Het derde middel acht ik ondeugdelijk. 
Dat req. het hem telastegelegde niet heeft 
gepleegd kan een gevolg hiervan zijn, dat de 
bewuste koeien niet bestemd waren voor zijn 
landbouwbedrijf omdat hij geen landbouw
bedrijf heeft, maar het kan niet een gevolg 
hiervan zijn, dat hij niet gezegd kan worden 

de koeien voorhanden te hebben, omdat deze 
voor !anger of korter tijd bij anderen in de 
weide gebracht waren. (Zie ook Uw onlangs 
gewezen arrest in zake 46no) . 

lk heb de eer te concludeeren dat het be
streden vonnis wegens onvoldoende motivee
ring zal worden vemietigd en de zaak zal 
worden verwezen naar het Gerechtshof te 
Amsterdam. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den reg. voorgesteld bij pleidooi en luiden
de: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van reg. is bewezen verklaard, m et gualifi
catie en strafoplegging als voormeld, dat 
enz. (zie conclusie); 

0. naar aanleiding van het tweede middel 
en ambtshalve: 

dat de bewezen verklaarde telastelegging 
kennelijk doelt op overtreding van art. I 

van het Landbouwinventarisatiebesluit 1939, 
voorzooveel hier van b elang luidende: ,,Het 
voorhanden of in voorraad hebben van rund
vee is verboden, indien en voor zooverre deze 
producten bestemd zijn voor of deel uitma
ken van het landbouwbedrijf van dengene, 
die deze producten voorhanden of in voor
raad heeft", zoodat aan ,,landbouwbedrijf" 
in die telastelegging dezelfde beteekenis 
moet worden toegekend als waarin die term 
in voormeld artikel wordt gebruikt; 

dat het van de zij de van reg. gevoerd ver
weer, dat hij geen landbouwbedrijf had. 
doch slechts in het bezit was van de hier be
doelde d rie koeien, die hij op het land bij 
zijn broeders moest laten weiden, door den 
Rechter in het bestreden vonnis is verwor
pen met de overweging: .,dat het hebben van 
een landbouwbedrij f , - waaronder, gezien 
art. 1 sub 2b van het Voedselvoorzienings
besluit, het hebben van een veehouderijbe
drijf mede moet worden begrepen - , geens
zins moet worden opgevat in dien zin, dat 
een bedrijf in de gewoonlijk gebruikelijke 
beteekenis van dit woord, dit wil zeggen land 
met opstallen, r.nz., waarop het bedrijf wordt 
uitgeoefend, ter beschikking moet zijn. 0ok 
wanneer men vee houdt en dat bij een ander 
laat weiden oefent men het veehouderijbe
drijf en dus het landbouwbedrijf uit en kan 
mitsdien gezegd worden een landbouwbedrijf 
te hebben"; 

dat evenwel deze opvatting niet juist is, 
daar, bij gebreke van een uitdrukkelijk voor
schrift dienaangaande, niet mag worden aan
genomen dat reeds het enkele in eigendom 
hebben van vee, dat men bij een ander laat 
weiden, zou vormen het uitoefenen van een 
veehouderijbedrijf; 

dat derhalve de Rechter, door aan ,,land
bouwbedrij f" in de telastelegging een te 
ruime beteekenis toe te kennen, en die aldus 
opgevatte telastelegging bewezen te verkla
ren, niet op den grnndslag der telastelegging 
heeft beraadslaagd en beslist, zoodat het 
vonnis niet in stand kan blijven, en de an-

l 
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dere middelen buiten onderzoek kunnen 
worden gelaten; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
En rechtdoende volgens art. ro6 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak, ter berechting en afdoe

ning voorzooveel nog aan 's Hofs oordeel on
derworpen, naar het Gerechtshof te Amster-
dam. (N. J.) 

18 ]uni 1942. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58, xe en 2e lid, art. 60.) 

Aan den beroepstermijn van art. 60 
kan een anders luidende mededeeling 
van het administratieve orgaan in het 
aangevallen besluit niets veranderen. 

Het beroep op detournement de pou
voir van het administratief orgaan tegen 
een lid der N. S. B. wordt verworpen. 

Geen onevenredigheid tusschen het 
hebben eener schuld (reeds meermalen 
gestraft zijnde) en de straf van terug
zetting in rang. 

Uitspraak in zake: 
B., wonende te Winschoten, eischer in 

hooger beroep, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
Mr. H.J. van Urk, advocaat te 's-Graven
hage, 

tegen: 
den Burgemeester der gemeente Winschoten, 
gedaagde in hooger beroep, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken ; 
Gehoord bovengenoemden gemachtigde; 
Wat aangaat de feiten uan het twistgeding : 
0 . dat de Burgemeester van Winschoten, 

dd . 30 October 1941 heeft besloten: 
B., ambtenaar van politie 1• klasse te Win

schoten, terug te stellen tot ambtenaar van 
politie 2• klasse en we! voor onbepaalden 
tijd, ingaande 1 November 1941; 

zijnde voorts bij dat besluit het Ambte
narengerecht te Groningen aangewezen als 
het gerecht, waarbij de gestrafte desge
wenscht in hooger beroep kan gaan tegen dat 
besluit; als termijn, binnen welken dit hooger 
beroep kan worden ingesteld, bepaald een 
termijn van 14 dagen, aanvangende op 30 Oc
tober 1941 en de11 gestrafte gelast, binnen 
denzelfden termijn hem, Burgemeester, 
schriftelijk mede te deelen, of hij in dat be
sluit berust en van het instellen van beroep 
geen gebruik maakt; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Gronin
gen bij uitspraak van 23 Februari 1942 -
naar welker .inhoud hierbij wordt verwezen -
het door B. tegen voormeld besluit ingestelde 
beroep ongegrond heeft verklaard en dat be
sluit heeft bevestigd ; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig bij 
dezen Raad in hooger beroep is gekomen, bij 
beroepschrift op de daarbij aangevoerde 
gronden den Raad verzoekende, de uitspraak 
benevens het bestreden besluit te willen ver
nietigen zoowel op grond van detournement 
de pouvoir als ter zake, dat er tusschen de 

opgelegde straf en de gepleegde overtreding 
onevenredigheid bestaat; 

0. dat de Burgemeester van Winschoten 
bij contra-memorie zijn zienswijze nader 
heeft uiteengezet ; 

In rechte: 
0 . dat art, 25 van het reglement voor de· 

ambtenaren van politie der gem. Winschoten 
luidt, voorzoover in dit verband van belang : 

,,Van elke oplegging van straf doet de 
Burgemeester binnen 2 maal 24 uur , onder 
vermelding van de overtreding, mededeeling
aan den ambtenaar en den Commissaris van 
Politie, aan den eerste onder mededeeling
van de wijze waarop en den termijn, binnen 
welken beroep kan worden ingesteld."; 

0 . dat, kennelijk in verband m et deze 
bepaling, de (toenmalige) burgemeester van 
Winschoten in het strafopleggingsbesluit de 
na volgende zinsnede heeft opgenomen: 

,,Wijst aan het ambtenarengerecht te 
Groningen, waarbij de gestrafte desgewenscht 
in hooger beroep kan gaan tegen dit besluit; 

Bepaalt als termijn binnen welken dit 
hooger beroep kan worden ingesteld een ter
mijn van 14 dagen, aanvangende op den 
dag van heden; " 

0. dat de opneming van deze mededee-· 
lingen echter elke beteekenis mist, aangezien. 
de vraag, bij welke instantie en binnen welken 
termijn beroep kan worden ingesteld tegen 
een besluit als het onderhavige, niet ter be
antwoording is overgelaten aan den burge
meester van Winschoten, in welke gemeente 
een gemeentelijk scheidsgerecht of een ge
meentelijke commissie van beroep of een 
dergelijke instantie niet bestaat, maar beant
woord is door de Ambtenarenwet 1929 in 
haar artikelen 59 en 60, welk laatste artikef. 
in zijn eerste lid bepaalt , dat het beroep wordt· 
ingesteld binnen 30 dagen na den dag, waarop, 
het aangevallen besluit of de aangevallen 
handeling of weigering genomen, verricht· 
of uitgesproken is; zijnde de burgemeester 
van Winschoten noch bij laatstgenoemd ar
tikel, noch b ij eenig antler wetsartikel be
voegd verklaard , den voormelden b eroeps
t ermijn in te korten ; 

0. dat deze aangelegenheid verder ter zijde 
kan worden gelaten, wijl de besproken mede
deelingen, al zijn zij in het strafbesluit opge
nomen, geacht moeten worden niet tot het 
strafbesluit zelf te behooren en wijl in eersten 
aanleg eischer niet wegens overschrijding van 
den (door den burgemeester van Winschoten) 
voor beroep gestelden termijn niet-ontvan
kelijk is verklaard ; 

0. dat in dit geding moet worden onder
zocht, of het bestreden strafbesluit kan wor
den aangevochten op een der gronden, ver
meld in artikel 58, lid 1 en 2, der Ambte
narenwet 1929 ; 

0. dat artikel 2 1 , lid 2, der Instructie voor 
de ambtenaren van politie der gemeente· 
Winschoten luidt : 

,,Zij (nl. de ambtenaren van politie) zorgen. 
financieel onafhankelijk te blijven. Het maken 
van schulden of het gedogen van bevoorrech
ting bij leveringen aan hem zelf of hun huis-
genooten, kan grond opleveren tot ontslag." 

en dat art ikel 21 van het Reglement voor 
de ambtenaren van politie der gemeente 
Winschoten luidt : 
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,,r. De ambtenaar, die de hem opgelegde 
verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt 
of zich overigens aan plichtsverzuim schuldig 
maakt, kan worden gestraft met een der na
volgende straffen : 

a. berisping; 
b. onthouding van vacantie tot een maxi

mum van zes dagen per jaar; 
c. extra dienst zonder belooning tot een 

maximum van vijf uren per week; 
d. inhouding van periodieke verhooging 

op de bezoldiging voor een bij de strafopleg
ging te bepalen tijd; 

e. terugstelling in rang, hetzij voor be-
paalden, hetzij voor onbepaalden tijd; 

f. ongevraagd eervol ontslag; 
g. niet-eervol ontslag; 
2. De straffen onder a, b en c worden op

.gelegd door den Commissaris van Politie, 
die onder d, e, fen g door den Burgemeester.''; 

0 . dat op grond van den inhoud der ge
dingstukken vaststaat, dat eischer in Mei 
1940 een schuld had gemaakt bij een stoffeer
der te Winschoten wegens gedane leveringen 
ad f 223.22 en deze schuld niet spoedig heeft 
voldaan, maar daarop na herhaalde aan
maningen af en toe ± f 10 of f 20 heeft af
betaald, zoodat hij ten tijde van het nemen 
van het bestreden besluit nog f 100.74 aan 
dien stoffeerder schuldig was; 

0. dat hieruit volgt, dat het bestreden be
sluit ni et in strijd is met voormeld artikel 21, 
lid 2 van genoemde Instructie, noch ook met 
artikel 21 van het vermelde Reglement, 
zijnde voorts niet gebleken van het bestaan 
van eenig antler toepasselijk algemeen ver
bindend voorschrift, waarmede het zou 
strijden; 

0. dat eischer in zijn beroepschrift stelt, 
,dat de burgemeester, bij het nemen van bet 
Destreden besluit, van zijn bevoegdheid (een 
.agen t van politie, die in strijd met zijn in
structie heeft gehandeld, te straffen), kenne
lijk een antler gebruik heeft gemaakt dan tot 
de doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is 
gegeven, voor welke stelling als argument is 
.aangevoerd, dat bij bet opleggen van de straf 
bij den burgemeester, die politiek fel anders 
georienteerd was dan eischer, ongetwij feld 
de bedoeling voorzat, hem, eischer, a ls eenig 
nationaal-socialistisch ambtenaar in bet 
corps te treffen en dat de burgemeester de 
omstandigheid, dat eischer ,,N. S. B. 'er is", 
ongetwij feld zeer zwaar heeft doen wegen ; 

0. dat deze stelling evenwel niet als juist 
kan worden aanvaard, aangezien op grond 
van een desbetreffende verklaring van den 
Commissaris van politie te Winschoten moet 
worden aangenomen, dat noch de t oenmalige 
burgemeester van Winschoten, noch de Com
missaris van politie wist , of eischer lid van 
de N . S. B. dan we! van eenige andere poli
t ieke partij, groep of beweging was, zijnde in 
dit verband ook nog van belang, dat, naar 
door den Commi, saris van politie wordt mede
gedeeld, in een rapport dd. 29 April 1942, 
eischer zelf ,,een dezer dagen " heeft ver
zekerd, dat hij nog steeds niet bij de N. S. B. 
;~ aangesloten, terwijl voorts nog van be
teekenis is, dat de bedoelde toenmalige bur
~emeester (Mr. A . J. Romijn), die ook bij 

esluit van 1 Februari 1940 eischer met in
.gang van 2 Februari 1940 van ambtenaar 

van politie r• klasse voor onbepaalden tijd 
had teruggesteld tot ambtenaar van politie 
2• klasse , wegens het koopen en niet contant 
betalen van drank bij cafehouders, hem reeds 
met ingang van I November 1940 weder had 
herplaatst in den rang van ambtenaar van 
politie r• klasse, uit welk feit op goeden grond 
kan worden afgeleid, dat die burgemeester 
zeker niet t egen eischer om eenigerlei reden 
vooringenomen was; 

0 . dat op grond van dit alles niet aanne
melijk is te a:chten, dat de toenmalige burge
meester van Winschoten, bij het nemen van 
het bestreden besluit, van zijn bevoegdheid 
kennelijk een antler gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die be
voegdheid is gegeven ; 

0 . dat thans nog de vraag moet worden 
beantwoord, of tusschen de opgelegde straf 
en de gepleegde overtreding onevenredigheid 
bestaat; 

0. te dier zake , dat eischer bij beroep
schrift aanvoert , dat er geen sprake is van 
het hebben van schulden in algemeenen zin, 
doch dat de schuld, welke tot zijn terugstel
ling heeft geleid, te wijten is aan bijzondere 
omstandigheden ; 

0. dat die bewering evenwel met de feiten 
in strijd is; 

0 . toch, dat op grond van den inhoud van 
bovengenoemd rapport van 29 April 1942 
moet worden aangenomen, dat eischer te 
Winschot~n in finantieel opzicht een slechte 
reputatie geniet; dat hij zeer slecht van be
talen was, bij verschillende leveranciers 
schulden had en bij verschillende personen 
geld leende of poogde te leenen; 

0. voorts, dat eischer reeds bij besluit van 
den toenmaligen burgemeester (H. I. Schon
feld) van 30 December 1935 voor den tijd 
van een jaar, ingaande r J anuari 1936, is 
teruggesteld van ambtenaar van politie 
1• klasse tot ambtenaar van politie 2• klasse, 
wegens herhaalde malen misbruik maken van 
sterken drank en, gelijk hierboven vermeld, 
bij besluit van den toenmaligen burgemeester 
(Mr. A. J. Romijn) van l Februari 1940, voor 
onbepaalden tijd , ingaande 2 Februari 1940, 
wederom tot ambtenaar van politie 2• klasse 
is teruggesteld; 

0 . dat, mede gelet op hetgeen in de vooraf
gaande 2 rechtsoverwegingen is overwogen, 
zeker niet op goede gronden kan worden 
beweerd , dat er in casu tusschen de opgelegde 
straf en de gepleegde overtreding oneven
redigheid bestaat; 

0. dat het bestreden besluit dus op geen 
der gronden, genoemd in artikel 58, lid I 

en 2, kan worden aangevochten; 
0. dat de uitspraak, waarvan beroep, dus 

moet w orden bevestigd ; 
Uitspraak doende in naam van het recht ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

Het Ambtenarengerecht: 
Gezien de stukken en gehoord voornoemde 

verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 . dat de Burgemeester der gemeente 

Winschoten, gezien een bij hem ingekomen 
schrijven van den stoffeerder H. de B ., 
wonende Venne n°. 66 te Winschoten, geda
teerd 15 October 1941, uit welk schrijven 
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b lijkt, dat laatstgenoemde aan den ambte
:iaar van Politie, B. V., wonende t e W in
schoten, op r Mei r940 een hoeveelheid goe
deren, ten bedrage van f 223.22 heeft ge
leverd voor de stoffeering van diens nieuwe 
woning; gelet op de in dat schrijven geuite 
klacht, dat V ., i.p.v. dit bedrag, na ont
vangst der goederen , onmiddellijk te be
talen, zooals door de B. werd verwacht, eerst 
na herhaalde aanmaningen en dan nog bij 
gedeelten van f ro en een enkele keer f zo 
tot nog toe slechts een bedrag van f r22.48 
in mindering van die schuld heeft afbetaald, 
zoodat V. thans nog f roo.74 aan de B. 
schl'ldig is, terwijl hij den laatsten tijd ;se
heel is opgehouden met af te betalen; ge
hoord den Commissaris van Politie en V. 
v oornoemd; gelet op de reeds vroeger door 
V. gepleegde plichtsverzuimen en na over
weging, dat door een zoodanig gedrag 
niet alleen het prestige van den betrokken 
politieman in ernstige mate wordt ge
schaad, doch daardoor tevens een sm et op 
het geheele politiekorps te Winschot en wordt 
geworpen en gezien artikel 2r der Instructie 
en Dienstregeling en artikel 2r, sub e, van 
het Reglement voor Ambtenaren van Politie 
der gemeente Winschoten en artikel 60 
der Ambtenarenwet heeft besloten B. V., 
a mbtenaar van Polit ie r• k lasse te Win
schoten, terug te stellen tot ambtenaar van 
Politi<! 2• klasse en we! voor onbepaalden 
tijd , ingaande r November r94r; 

O. dat klager tijdig tegen vorenbedoeld 
besluit beroep heeft ingesteld en bij klaag
schrift heeft aangevoerd: 

rlat hij op den 28 Januar i r924 in vasten 
dienst is aangesteld als agent van Politie 
:i n de gemeente Winschoten, nadat hij een 
jaar in tijdelijken dienst als zoodanig in de 
gemeente Winschoten werkzaam was ge
w eest; dat hij volgens zijn meening vanaf 
genoemden datum zijn dienst steeds met de 
grootste nauwgezetheid heeft vervuld en we! 
met de voor hem bereikbare successen; dat 
hij ongeveer vanaf het jaar r9r7 steeds in 
een woning heeft gewoond toe behoorende 
.aan de gemeente Winschoten, welke woning 
steeds als een politiewoning bestemd was 
geweest; dat hij eenige jaren Jang drie gulden 
aan woninghuur heeft betaald; dat deze 
woning tenslotte, in aanmerking nemende de 
vermeerdering van zijn gezin, niet meer aan 
de noodzakelijke eischen kon beantwoorden, 
v ooral niet, omdat zich in deze woning slechts 
een slaapkamer bevond ; dat hij om die rede
nen eenige weken voor r Mei r940 bij Heeren 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Winschoten een vertimmering van genoemde 
woning had aangevraagd; met het resultaat 
dat de Heeren M. Venema, wethouder der 
gemeente Winschoten en Reininga, opzichter 
bij de gerneentewerken te Winsc h o ten. in ver
band hiermede een onderzoek in meerbe
doelde woning hebben ingesteld; dat de Heer 
Venema hem na dit ingesteld onderzoek be
loofde, dat hij zijn voile medewerking zou 
verleenen, opdat zijn bedoeld verzoek inge
willigd zou worden ; dat hij hierna gedurende 
eenige weken geen antwoord kreeg op zijn 
verzoek; dat korten t ijd voor r Mei r940 
genoemde Heeren nogmaals in zijn woning 
verschenen, in welke zij nogmaals plannen 

tot verbouwing maakten; dat, omdat ge
noemde H eeren hem niet op de h oogte stel
den m et het juiste d/el van hun destijds ge
brachte bezoek, hij van meening was, dat de 
laatste opmetingen nog steeds in zijn belang 
geschiedden; dat hij tenslotte van de buren 
moest hooren, dat zijn woning was verruild 
voor een antler en dat de laatste opmetingen 
waren verricht voor een doe!, niet in het 
belang van hem; dat hij hierop, een betrekke
lijk korten tijd voor I Mei r940, een schrijven 
van Heeren B. en W. der gemeente Win
schoten ontving, waarin hem werd m edege
deeld, dat hij genoemde woning op r Mei 
r940 m oest verlaten, waarna hem dan ook 
bleek, dat bedoelde woning was verruild 
voor een andere woning, in welker bezit de 
gemeente Winschoten een groot belang 
stelde; dat hij hierna onmiddellijk heeft ge
tracht een andere en een zoo goedkoop m oge
lijke woning te krijgen; dat, gezien het ge
brek aan woningen in de gemeente Win
schoten, hij tenslotte toch nog een woning 
kon bem achtigen, waarvoor hij wekelijks 
f 5.25 huur moest betalen; dat hij hierop 
voor groote onkosten kwam te staan, welke 
een verhuizing met zich brengen ook vooral, 
omdat de inrichting van die andere te be
trekken woning geheel verschillend was met 
eerstbedoelde woning; dat zijn vrouw er toen 
op aandrong, om die woning, hoewel zeer 
sober, toch van het allernoodigste te voor
zien; da t hij toen aan zijn vrouw heeft ge
vraagd, of zij kans zag om de onkosten, die 
dan gemaakt moesten worden, te kunnen be
talen, waarop zij destijds een bevestigend 
antwoord gaf; dat hij zich verder nergens 
mee heeft bemoeid; dat hij overtuigd was en 
thans nog overtuigd is, dat hij een zuinige en 
oppassende huisvrouw heeft; dat zij de 
stoelen toen heeft la ten overtrekken en eenige 
nieuwe noodzakelijke goederen heeft aange
schaft, tezamen voor een waarde van 
f 223.32; dat zij deze werkzaamheden des
tijds, terstond na het betrekken van de nieuwe 
woning heeft lat en verrichten door den Heer 
de B., stoffeerder wonende te Venne, Win
schoten, met wien zij toen, naar ik voor 
korten tijd geleden vernam, heeft afgespro
ken, dat zij genoemd bedra g niet in eens kon 
betalen, doch dat zij er we! voor zou zorgen, 
dat hij in het bezit zou komen van het aan 
hem verschuldigde bedrag; dat hier op ro 
Mei r940 Nederland in den oor!og werd be
trokken, waardoor het economische en gees
telijke !even een groote stagnatie ondervond 
en spoedig daarop de duurte aan levensonder
houd voelbac1r werd; dat zijn vrouw, ondanks 
de toen komende slechte levensomstandig
heden, toch nog kans heeft gezien om van 
het verschuldigde bedrag f r22,48 a f te be
talen; dat zij den laatsten tijd eenige keren 
in gebre ke is g e bleven, om. hoewe l de wijze 
van betaling niet bij een schriftelijke overeen
komst was bepaald, een gedeelte van het nog 
af te lossen bedrag te betalen; dat hij hier
van niet op de hoogte was, omdat de B . 
nimmer met hem over genoemde omstandig
heden heeft gesproken, dat genoemde de B . 
zich thans bij den E.A. H eer Burgemeester 
der gemeente Winschoten heeft beklaagd, 
omdat niet volgens zijn wensch aan onze be
t a lingsverplichtingen werd voldaan ; dat hij 

0 
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kans zag, deze schuld eerder te kunnen heb
ben betalen, omdat hij recht had op inkom
sten uit een te verkoopen onroerend goed, 
doch later bleek, dat dit onroerend goed nog 
is bezwaard met 2 kleine hypotheken, die 
nimmer geroyeerd zijn geworden, zoodat dit 
onroerend goed onverkoopbaar bleek t e zijn; 
dat hij voor I Mei 1940 bij de gemeentepolitie 
te Winschoten 2 jaren lang onder leiding van 
den W eledelgestrengen Heer Commissaris 
van Politie R iimeling, recherchediensten 
heeft verricht, ten tijde waarvan hij de inge
wikkeldste onderzoeken kreeg te behandelen 
en in welken t ijd hij m!'t geheime opdrachten 
werd belast, welke hij volgens zijn bescheiden 
meening tot volle tevredenheid van zijn chefs 
en van de Justitie heeft volbracht; dat deze 
onderzoeken met onkosten gingen gepaard, 
welke onkosten hij voor het grootste gedeelte 
zelf betaalde, omdat de politie-organisatie te 
Winschoten veel te wenschen overliet; dat 
hij de hoop had, dat hij hiervoor later mis
schien zou worden beloond, zoodat hij nim
mer heeft geklaagd over de toestanden, die 
zijn gemoed bezwaarden ; dat hij voor I Mei 
1940 , omdat hem ten laste werd gelegd dat 
hij misbruik maakte va.n sterken drank, werd 
gestraft m et t erugstelling van agent 1e klasse 
tot agent van politie 2 e klasse; dat hij thans 
echter opmerkt, dat hij destijds nimmer in 
zijn diensttijd alcohol gebruikte, doch dat 
hij zich in zijn vrijen tijd, d.w.z. des avonds, 
na een vermoeienden dag, we! eens alcohol 
verschafte van I cafehouder, die in het bezit 
was van een volledige vergunning, welke 
alcohol hij dan in zijn woning gebruikte; dat 
zijn degradatie hem toen ook nog een finan
cieele strop bezorgde, omdat daardoor zijn 
salaris werd verlaagd; dat hij door al deze 
narigheden in een slec-hte financiee le positie 
kwam te verkeeren; dat hij destijds niet tegen 
dit besluit in beroep is gegaan, omdat hij 
voelde, dat hij eenigszins schuldig was; dat 
zijn E.A. Burgemeester der gemeente Win
schoten hem thans nogmaals terug heeft 
gesteld van agent r e klasse tot agent 2 e klasse, 
omdat hij vorengenoemde schuld heeft ge
maakt ; dat hij reeds weer bevorderd was tot 
agent r e klasse; dat hij thans beroep wenscht 
in te st!'llen tegen het besluit door den E.A. 
Heer Burgemeester der gemeente Winschoten 
genomen op 30 October 1941, omdathij voren
b edoelde schuld heeft moeten maken en tot 
nog toe gedeeltelijk heeft moeten laten be
staan door de slechte tijden, die thans wor
den doorgemaakt; dat deze schulden binnen 
korten tijd door hem kunnen worden betaald, 
waar hij dan het bewijs zoonoodig zal over
leggen; 

w eshalve hij kennelijk heeft bedoeld te 
vorderen deze straf te verlichten; 

0 . dat de Burgemeester der gem. Winscho
ten niet van contra-memorie heeft gediend; 

In rechte: 
0. dat ter beslissing van het onderhavige 

geschil moet worden beantwoord de vraag, 
of het bestreden besluit feitelijk of rechtens 
met de toepasselijk a lgemeen verbindende 
voorschriften in strijd is, of dat bij het nemen 
daarvan het administratief orgaan van zijn 
bevoegdheid kennelijk een antler gebruik 
heeft gemaakt, dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dienaangaande, dat voor dit Gerecht 
op grond van de gedingstukken vaststaat en 
tusschen partijen in confesso is, dat klager , 
die reeds vroeger voor het misbruik maken 
van sterken drank is gestraft, op I Mei 1940 
van den stoffeerder De B., wonende te 
Winschoten, goederen ten bedrage van 
f 223,22 heeft gekocht , welk bedrag hij niet 
onmiddellijk betaalde, doch waarop hij niet
tegenstaande herhaalde aanmaningen op 
30 October 1941 slechts f 122.48 had afbe
taald; 

0 . dat dit Gerecht, gelet op het voren
staande, gelet ook op artikel 21 der Instructie 
en Dienstregeling voor de Ambtenaren van 
Politie der gemeente Winschoten van 21 
Augustus 1935 en artikel 21, sub e, van het 
Reglement voor de Politieambtenaren der 
gemeente Winschoten van 24 Januari 1934, 
van oordeel is, dat bovenstaande vraag ont
kennend moet worden beantwoord; dat 
klager de straf we! te zwaar vindt, doch dit 
Gerecht in hetgeen in de stukken en op de 
openbare terechtzitting is aangevoerd geen 
aanleiding heeft gevonden de opgelegde straf 
te verlichten; 

0. dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden bevestigd; 

In naam van het recht ! 
Verklaart het beroep ongegrond. 
Bevestigt het besluit van den Burgemees-

ter der gemeente Winschoten van 30 October 
1941, waarvan ten deze beroep. 

(A. B.) 

18 ]uni 1942. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Pensioenwet 
1922 art. 36; Ambtenarenwet 1929 art. 
47.) 

Ingevolge het bepaalde bij art. 36, 4e 
lid, der P ensioenwet 1922 is het geoor
loofd ook over reeds verstreken jaren 
alsnog op den ambtenaar pensioensbij
dragen te verhalen. Daarin mag niet ge
zien worden een (ontoelaatbare) on
gunstige wijziging in de salarieering over 
een reeds verstreken periode. 

Ambtshalve beslist de C. R. v. B. 
evenwel, dat het verhaal tot een te hoog 
bedrag heeft plaats gehad en stelt <lit 
college krachtens art. 47 der Ambtena
renwet 1929 het juiste bedrag vast. 

Uitspraak in zake: 
K. Stuiver, wonende te Heerenveen , 

eischer in hooge r beroep, voor '\Vien t er open
bare terechtzitting als gemachtigde is opge
treden Mr. H. J. van U rk, wonende te 's-Gra
venhage, 

tegen : 
den Burgemeester van Heerenveen, gedaagde 
in hooger beroep, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den boven

genoemden gemachtigde ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0 . dat de burgemeester van H eerenveen 

op 13 September 1941 aan K. Stuiver een 
brief heeft gezonden van den navolgenden. 
inhoud: 
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,,De pensioenraad te 's-Gravenhage heeft, ·1 

na onderzoek der bescheiden met betrekking 
tot salarieering van het gemeentepersoneel, 
aan het gemeentebestuur medegedeeld, dat 
over de jaren 1932 tot en met 1935 voor ver- , 
schillende ambtenaren en werklieden te 
weinig aan pensioenbijdragen is betaald, ter
wijl enkelen geen bijdrage betaalden ofschoon 
daartoe verplicht. 

De pensioenraad heeft het te weinig be
taalde van de gemeente nagevorderd. 

Gevolg daarvan is dat door genoemd per
soneel en zoo ook door u aan de gemeente 
te weinig is betaald (voor sommigen als ge
volg van het geldig maken voor pensioen van 
tijdelijke diensten of dienst en niet op aan
stelling verricht). 

Mitsdien zal ook van u het te weinig be
taalde bedrag alsnog moeten worden inge
vorderd. 

Waar dit bedrag hoog is namelijk in totaal 
i 394,45 hebben wij getracht van de pen
s ioenraad gedaan te krijgen, dat betrokkenen 
dat in 5 jaren storten, mits de gemeente 
dan ook in 5 jaren het verschuldigde aan het 
rijk betaalt . Zulks is goedgevonden. Daar
door is de mogelijkheid ontstaan dat u het 
genoemd bedrag ad f 394.45 nu in 5 jaar af
lost, dus per jaar betaalt f 78.89. Oat Jaatste 
bedrag moet dan telken jare v66r I Decem
ber, nu voor het eerst voor I December 1941 
bij den gemeente-ontvanger worden voldaan. 
Wij rekenen er op , dat u daarvoor zult zorg 
dragen , wijl anders inhouding van het geheele 
bedrag op loon of op inkomsten moet volgen.'' 

0. dat het Ambtenarengerecht te Gronin
gen bij uitspraak van 6 Februari 1942 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
beroep, door K. Stuiver tegen het in voor
m elden brief vervatte besluit tot verhaal van 
pensioensbijdragen gericht, gegrond heeft 
verk!aard en dat besluit heeft bevestigd, met 
dien verstande, dat daarin het bedrag van 
i 394,45 met f 37,45 moet worden vermin
derd; 

0. dat K . Stuiver tegen deze uitspraak 
tijdig in hooger beroep is gekomen en op de 
bij aanvullend beroepschrift aangevoerde 
gronden den Raad heeft verzocht die uit
spraak te vernietigen met vernietiging voorts, 
voorzoover noodig , van het besluit van den 
burgemeester van Heerenveen van 13 Sep
tember 1941, waarbij verhaal van pensioens
bijdragen met terugwerkende kracht op het 
salaris van hem, eischer, is voorgeschreven; 

In rechte: 
0. dat op grond van de gedingstukken 

voor den Raad vaststaat: 
dat eischer met ingang van I April 1935 

is aangesteld in vasten dienst bij den reini
gingsdienst der gemeente Heerenveen; 

dat hij tevoren bij dezen dienst werkzaam 
w as als los werkman, en wel sedert r Jan.uari 
1929, toen hij als zoodanig was benoemd in 
de toenmalige gemeente Schoterland, welke 
gemeente met ingang van I Juli 1934 met de 
voormalige gemeente Aengwirden tot de 
gemeente Heerenveen is vereenigd; 

dat burgemeester en wethouders van deze 
gemeente hem eerst op 28 ]uni 1937 een 
schriftelijke aanstelling hebben gegeven, als 
bedoeld in artikel 27 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad N°. 240), waarbij hij gerekend 

van 1. J.ai:iuari 1929 af tot los werkman bij 
de rem1gmg 1s benoemd en de pensioens
grondslag in deze betrekking met ingang van 
1 Januari 1931 is vastgesteld op f 1498; 

dat de Pensioenraad op 25 April 1939 aan 
burgemeester en wethouders van Heeren
veen een afrekening heeft doen toekomen van 
de voor het ambtenarenpersoneel der voor
malige gemeenten Aengwirden en Schoter
land alsmede der gemeente Heerenveen in
gevolge artikel 36, eerste lid, der Pensioenwet 
1922 over het tijdvak I Januari 1932 tot en 
met 31 December 1935 verschuldigde bij
dragen, welke afrekening mede betrekking 
had op bijdragen, over het tijdvak I Januari 
1932 tot I April 1935 alsnog ten aanzien van 
eischer verschuldigd; 

dat eischer op 13 September 1941, toen het 
bestreden besluit tot verhaal der pensioens
bijdragen werd genomen, nog als ambtenaar 
in den zin van genoemde wet in dienst der 
gemeente Heerenveen werkzaam was; 

0. dat gedaagde tot het verhaal van de 
pensioensbijdragen op eischer is overgegaan 
n:iet een beroep op artikel 36, lid 4, der Pen
s10enwet 1922; 

0. dat van den kant van eischer hiertegen
over is gesteld, dat aldaar niet is bedoeld een 
verhaal met terugwerkende kracht, maar 
slechts het verhaal van bijdragen, welke in
gevo!ge het 2• lid van dat artikel telken jare 
v66r 31 December moeten worden betaald · 

0. dat artikel 36, lid 4, voormeld van ee~ 
zoodanige beperking evenwel niet rept, maar 
daarentegen spreekt van het verhaa! van de 
volgens lid I verschuldigde bijdragen en in 
dit lid wordt gehandeld over de bijdragen 
welke, geheel in het algemeen, verschuldigd 
zijn; 

dat bovendien het 2• lid van artikel 36 
blijkens zijn 2en volzin tevens bijdragen 
kent, welke eerst na 31 December van het 
desbetreffende jaar worden betaald; 

0. dat ook overigens noch in de Pensioen
wet 1922 - met name niet in het namens 
eischer aangehaalde artikel 132, hetwelk 
over een geheel antler onderwerp handelt -
noch in eenig antler algemeen verbindend 
voorschrift het verhaal van over reeds ver
streken jaren verschuldigde pensioensbij
dragen is uitgesloten, en voor de stelling, dat 
zoodanig verhaal met genoemde wet in strijd 
zou zijn, evenmin een grond kan worden ge
vonden in de - vanwege eischer naar voren 
gebrachte - omstandigheid, dat die wet (in 
artikel 42) we! een rege!ing geeft voor het 
verhaal van inkoopsommen, maar niet af
zonderlijk regelt het verhaal van bijdragen 
als hierbedoeld; 

0. dat namens eischer voorts nog een be
roep is gedaan op 's Raads uitspraak van 
31 October 1935, A.W. 1935/K. 53 (A. B. 
1936, biz. 168 Red.), doch ten onrechte, aan
gezien bij die uitspraak rechtskracht is ont
zegd aan een regeling, die in rechtsgeldige 
voorschriften, volgens welke een ambtenaar 
over een reeds verstreken periode zijn jaar
wedde bereids had ontvangen, met terug
werkende kracht een voor hem ongunstige 
wijziging aanbracht; 

dat het evenwel in het onderhavige geval 
gaat over het verhaal van bijdragen, die 
krachtens rechtsgeldige voorschriften reeds 
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Jang hadden moeten zijn voldaan en waar
van de betaling dus ten onrechte veel later 
heeft plaats gehad, tengevolge waarvan ook 
het verhaal - hetwelk bij tijdige voldoening 
der bijdragen veel vroeger zou zijn geschied 
- is vertraagd ; 

0 . dat ook het namens eischer gedane be
roep op verjaring moet warden verworpen, 
vermits het vorderingsrecht van gedaagde 
eerst kon warden geldend gemaakt, nadat de 
bijdrage aan den Pensioenraad door gedaagde 
was betaald, zoodat een beroep op artikel 
2012 van het Burgerlijk Wetboek moet 
falen; 

O. dat uit het vorenstaande volgt, dat alle 
door eischer tegen het bestreden besluit en 
de aangevallen uitspraak aangevoerde grie
ven moeten warden verworpen; 

O. dat hieruit echter nog niet volgt, dat 
die uitspraak moet warden gehandhaafd, 
daar de Raad ook, afgezien van de aange
voerde grieven, moet onderzoeken, of het 
bestreden besluit met een algemeen verbin
dend ·.roorschrift strijdt; 

0 . dat het bij dat besluit gedane verhaal 
van pensioensbijdragen, voor wat het sedert 
1 Juli 1934 verstreken tijdvak betreft , is 
gegrond op artikel 36, lid 4, der Pensioenwet 
1922, zooals deze wet sinds dien datum 
luidt, welke bepaling zoodanig verhaal ver
plicht stelt, anders - dan tevoren, toen het 
verhaal niet was verplicht, maar slechts toe
gelaten; en 

dat gedaagde zich voor het verhaal ten 
aanzien van het tijdvak 1 Januari 1932 tot 
1 Juli 1934 nader heeft beroepen op de ar
tikelen 4 en 6 van de ,.Verordening betref
fende de betaling door de Gemeente van de 
bijdrage aan het Rijkspensioenfonds voor de 
Gemeente-Ambtenaren, voor inkoop van 
dienstjaren door de Ambtenaren; en het ver
haal van bijdragen voor Eigen- en voor 
W eduwen- en Weezenpensioen, op de Amb
tenaren", vastgesteld bij besluit van den 
Raad der gemeente Schoterland van 24 Maart 
1915 en gewijzigd bij raadsbesluit van 14 
November 1923, welke beide besluiten op 
verzoek van 's Raads voorzitter in afschrift 
zijn overgelegd; 

0. dat die verordening het verhaal van 
bijdragen voor eigen en voor V1.eduwen- en 
weezenpensioen evenwel slechts voorschrijft, 
onderscheidenlijk in de artikelen 4 en 6, ten 
opzichte van bijdragen, verschuldigd krach
tens de Pensioenwet voor de· gemeente
ambtenaren 1913 en de V/eduwenwet voor 
de gemeente-ambtenaren 1913; 

0. dat het bij het bestreden bcsluit toege
paste verhaal echter betrekking heeft op bij
d ragen , verschuldigd krachtens de Pensioen
wet 1922, en voormelde verordening geen 
recht geeft zoodanige bijdragen te verhalen; 
zijnde evenmin eenige andere t en dcze toe
passelijke verordening ter kennis van den 
Raad gekomen, welke daartoe de bevoegd
heid zou verlcenen; 

0. dat mitsdien het verhaal van de over 
het tijdvak 1 Januari 1932 tot 1 Juli 1934 
verschuldigde pensioensbijdragen niet op 
eenig algemeen verbindend voorschrift steunt, 
zoodat het bestreden besluit in zooverre 
nietig is wegens strijd met de artikelen 4 en 6 
van vorenvermelde Verordening en eveneens 

met artikel 36, lid 4, der Pensioenwet 1922, 
zooals dit lid gedurende dat tijdvak luidde, 
wijl niet kan warden aangenomen, dat ver
meld lid verhaal veroorloofde zonder dat ter 
zake eenige regeling was getroffen; 

0. dat het besluit t ot verhaal van over het 
tijdvak 1 Juli 1934 tot 1 April 1935 (niet, 
gelijk in de aan_gevallen uitspraak terecht is 
overwogen , tot 1 Juli 1935) verschuldigde 
pensioensbijdragen niet met eenig algemeen 
verbindend voorschrift strijdt en evenmin 
gezegd kan warden, dat gedaagde bij het 
nemen van dat besluit van zijn bevoegdheid 
tot verhaal kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor 
dezelve is gegeven ; 

0 . dat het verhaal van pensioensbijdragen 
over dit tijdvak, ingevolge artikel 36, lid 4, 
der Pensioenwet 1922, moest geschieden tot 
een bedrag van IO % van den pensioens
grondslag, d.w.z. tot een bedrag van 3/4 x 
f 149.80 = f 112.35, weshalve de Raad, met 
toepassing van artikel 47, lid 1 en lid z der 
Ambtenarenwet 1929, beslist zooals hier-

nder is aangegeven; 
Uitspraak doende in naam van het recht ! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het beroep tegen het besluit van 

den burgemeester van Heerenveen v., n 13 
September 1941 gegrond, voorzoover hi ,· 1 ; 

pensioensbijdragen zijn verhaald over het 
tijdvak l Januari 1932 tot 1 Juli 1934; 

Verklaart dat besluit in zooverre nietig; 
Verklaart het tegen dat besluit gerichte 

beroep voor het overige ongegrond; 
Stelt vast, dat K. Stuiver wegens verhaal 

van pensioensbijdragen over het tijdvak 1 Juli 
1934 tot 1 April 1935 aan de gemeente 
Heerenveen verschuldigd is een bedrag van 
f l 12.35. 

Het Ambtenarengerecht: 
Gezien de stukken, waaronder een uit

treksel uit het procesverbaal der openbare 
terechtzitting van 9 December 1941, hou
dende de verklaringen van J . J. Staal voor
noemd; 

Gehoord ter openbare terechtzitting van 
16 Januari 1942 den klager, J. J. Staal, den 
Burgemeester, alsmede als getuige M. J. 
Jansen, lid van den Pensioenraad, wonende 
te 's-Gravenhage, ambtshalve opgeroepen. 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de burgemeester der gemeente 

Heerenveen bij besluit van 13 September 
1941 aan klager heeft medegedeeld, dat de 
Pensioenraad te 's-Gravenhage, na onder
zoek der bescheiden met betrekking tot sa
larieering van het gemeente-personeel, aan 
het gemeentebestuur heeft medegedeeld, dat 
over de jaren 1932 tot en met 1935 voor ver
schillende ambtenaren en werklieden te 
weinig aan pensioenbijdragen is betaald, ter
wijl enkelen geen bijdrage betaalden, ofschoon 
daartoe verplicht; dat de Pensioenraad het 
te weinig betaalde van de gemeente heeft 
nagevorderd; dat gevolg daarvan is, dat door 
genoemd personeel en zoo ook door hem aan 
de gemeente te weinig is betaald (voor som
migen als gevolg van het geldig maken voor 
pensioen van tijdelijke diensten of diensten 
niet op aanstelling verricht); dat mitsdien 
ook van hem het te weinig betaalde bedrag 
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alsnor; zal moeten warden ingevorderd; dat, 
waar dit bedrag hoog is, namelijk in totaal 
f 394.45, wij getracht hebben van den Pen
sioenraad gedaan te krijgen, dat betrakkenen 
dat in 5 jaren storten, mits de gemeente dan 
oak in 5 jaren het verschuldigde aan het 
rijk betaalt; dat zulks is goedgevonden; dat 
daardoor de mogelijkheid is ontstaan, dat hij 
het genoemd bedrag ad f 394.45 nu in 5 jaar 
aflost, dus per jaar betaalt f 78.89; dat dat 
laatste bedrag dan telkenjare v66r 1 De
cember, nu voor het eerst v66r l December 
1941, bij qen gemeente-ontvanger moet war
den voldaan; dat er op wordt gerekend, dat 
hij daarvoor zal zorg dragen, wijl anders in
houding van het geheele bedrag op loon of 
op inkomsten moet volgen; 

0. dat klager tijdig tegen vorenbedoeld 
besluit beraep heeft ingesteld en bij klaag
schrift heeft aangevoerd: 

dat hij van oordeel is, dat, zoowel v66r 
het door den Heer Burgemeester genoemde 
tijdvak van 1932 tot 1935, als gedurende dit 
tijdvak en eveneens na dit tijdvak, de vol
gens vastgestelde besluiten van den gemeen
teraad, dan we! volgens wettelijke bepalingen 
vereischte pensioenbijdragen zijn voldaan; 
dat, indien inderdaad op zijn loon niet is in
gehouden de volgens bovenbedoelde beslui
ten of wettelijke bepalingen verplichte pen
sioensbijdrage - hetgeen zich volkomen aan 
zijn beoordeeling onttrekt - hij tegen het 
hem met terugwerkende kracht gevorderde 
bedrag desniettemin bezwaar maakt, daar 
hij van oordeel is, dat verhaal dezer bijdrage 
thans is verjaard; dat, indien het Ambte
narengerecht deze opvatting niet tot de zijne 
zou kunnen maken, hij desniettemin zijn 
bezwaar tegen het door den heer Burge
meester der gemeente Heerenveen genomen 
besluit handhaaft op grand van de hieronder 
nader aangegeven motiveering; dat hij ver
haal van pensioenbijdrage met terugwerkende 
kracht niet oirbaar en in strijd acht met de 
bepa!ingen van de Pensioenwet-1922 (Staats
blad n°. 240); dat in artikel 36, lid 2, dier wet 
is bepaald, dat de gemeente de verschuldigde 
bijdrage telkenjare v66r 31 December aan 
het algemeen burgerlijk pensioenfonds moet 
voldoen en dat, om deze verplichting tot het 
voldoen aan deze dwinger.de bepaling nag 
te accentueeren, voorts is bepaald, dat een 
gemeente, welke de bedragen, genoemd in 
het 1• lid van artikel 36, niet telkenjare v66r 
31 December betaalt, tot rentebetaling over 
het verschuldigde bedrag verplicht is; dat 
in het 4• lid van artikel 36 is bepaald, welk 
gedeelte van de verschuldigde bijdrage inge
volge het 1• lid door de gemeente op de 
salarissen der ambtenaren moet warden ver
haald en dat deze bepaling derhalve naar het 
oordeel van hem, klager, impliceert, dat over
eenkomstig het bepaalde in het 2• lid deze 
bijdrage telkenjare op de ambtenaren moet 
warden verhaald; dat de Pensioenwet-1922 
geen enkele bepaling bevat - welke trau
wens in verband met het dwingende voor
schrift van het 2• en 4• lid van artikel 36 
overbodig en dus onlogisch zou zijn - dat 
verhaal van geen of te weinig betaalde pen
sioenbijdragt> met terugwerkende kracht toe
laatbaar zou zijn; dat een dergelijke bepa
ling zou indruischen tegen den geest van de 

bepalingen der pensioenwet en tegen het 
ambtenarenrecht; dat immers in artikel 132 
der Pensioenwet is bepaald, dat reeds uitbe
taalde pensioenen niet op grand van een her
ziening, als bedoeld in artikel 130, warden 
teruggevcrderd, tenzij in de herzieningsbe
slissing is uitgesproken, dat de gebleken on
iuistheid van aa.n de beslissing ten grandslag 
gelegen feiten was te wijten aan opzet van 
betrokkene zelf; dat het niet of te weinig ver
halen van pensioenbijdrage niet is te wijten 
aan opzet, schuld of weigering van hem, maar 
indien inderdaad te weinig of geen bijdragen 
v66r, tijdens of na het door den Heer Burge
meester genoemde tijdvak zijn verhaald, aan 
een onachtzaamheid van het orgaan, dat hem 
heeft benoemd; dat verhaal van pensioenbij
drage met zeer ver gaande terugwerkende 
kracht op zijn loon niet steunt op eenigerlei 
bepaling der Pensioenwet-1922 en hij van 
oordeel is, dat zoodanig verhaal eveneens in 
strijd is met geest en strekking der wet; dat 
hij ter motiveering vaststelt, dat de wet na
drukkelijk het verhaal van inkoopsommen 
regelt, zoowel wat het maximum der te ver
halen pensioenbijdrage belangt, als de milde 
regeling, dat deze bijdrage in een termijn van 
10 jaren moet warden voldaan; dat er geen 
reden bestaat aan te nemen, dat de Pen
sioenwet oak niet een soortgelijke regeling 
zou hebben vastgesteld, indien met de moge
lijkheid van verhaal van pensioenbijdrage 
met terugwerkende kracht rekening had 
moeten warden gehouden, daar verhaal van 
inkoopsommen hetzelfde karakter draagt als 
verhaal van pensioenbijdrage; dat m et deze 
mogelijkheid geen rekening behoefde te war
den gehouden op grand van het in artikel 36 
gegeven dwingend voorschrift ; dat hij zich 
veraorlooft het Gerecht te verwijzen naar de 
uitspraak van den Centralen Raad van Be
raep van 31 October 1935, A. W. 1929, 
1935, K . 53, waarin is uitgespraken, dat bij 
het ontbreken van eenig wettelijk voorschrift 
ten aanzien van besluiten nopens de moge
lijkheid van hun terugwerking aan het ad
ministratief orgaan in dit opzicht geen vrij
heid van handelen wordt verleend; dat hij 
opnieuw vaststelt, dat de Pensioenwet niet 
voorziet in eenig wettelijk voorschrift, dat 
verhaal van pensioenbijdrage met terug
werkende kracht toelaatbaar zou zijn; dat 
integendeel in artikel 36 der Pensioenwet 
juist uitdrukkelijk is bepaald, dat telken jare 
deze pensioenbijdrage aan het algemeen 
burgerlijk pensioenfonds moet warden afge
dragen; 

weshalve hij heeft verzocht het bestreden 
besluit te willen vernietigen, subsidiair een 
termijn van betaling vast te stellen, naar 
analogie van den termijn van de te betalen 
inkoopsom; 

0. dat de Burgemeester der gemeente 
Heerenveen bij tijdig ingediende contra
memorie heeft aangevoerd : 

Het klaagschrift verzet zich tegen de vor
dering om alsnog te beta.Jen pensioenbij
dragen, in verband met het feit dat de Pen
sioenraad van de gemeente Heerenveen op
vorderde bijdragen voor denzelfde verschul
digd. Gesteld is, dat die bijdragen niet meer 
verschuldigd dus niet meer verhaalbaar zijn. 
omdat die verhaald moesteQ. zijn in het jaar 
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waarin het loon is genoten. Deze stelling is 
onjuist en onhoudbaar omdat vaststaat, dat 
volgens artikel 36, 4• lid, der Pensioenwet-
1922 verhaal toegepast wordt op de wedde 
of het loon van den ambtenaar in functie. 
Klager ·is nog in functie. Verhaal is derhalve 
toelaatbaar, zelfs eisch sedert 1 Juli 1934. 
In dit verband moge verwezen worden naar 
artikel 2 van het K . B. van 28 November 
1922, S. 638. Voorts zij verwezen naar de 
meening van de Hoofdredactie van de ,,Ge
meentestem" in nummer 4700, dd. 25 Oc
tober 1941, onder n°. IO. De kwestie, dat de 
gemeente als regel den P ensioenraad d.e ver
schuldigde bijdragen in hetzelfde jaar moet 
voldoen staat hier geheel buiten. De Pen
sioenraad heeft niettegenstaande dien ,,regel" 
ook van de gemeente het te weinig betaalde 
gevorderd. Rente is aan de gemeente niet 
berekend tot aan het tijdstip waarop de vor
<lering is kenbaar gemaakt. Zulks ware we! 
mogelijk geweest wanneer de Pensioenraad 
van meening was, dat de gemeente in het 
jaar waarover het loon is betaald ook de bij
drage had moeten voldoen. De omstandig
heid, dat a lsnog b ijdragen verschuldigd zijn 
over een tijdvak voorafgaande aan de feite
lijke aanstelling, is gevolg van het feit, dat 
bij de controle van den Pensioenraad bleek, 
dat betrokkenen sedert Jang in tijdelijken 
dienst waren en dus feitelijk eerder een aan
stelling hadden moeten hebben. Dit is zeer 
in het belang van betrokkenen geweest, die 
nu voor pensioeneering eventueel meer dienst
tijd in aanmerking kunnen brengen. Dat de 
gemeente aan de belanghebbenden facili
teiten toestaat, wat betreft de betaling der 
verschuldigde bijdragen is haar zaak. Dat is 
nergens op gegrond en alleen een belang voor 
betrokkenen. De Pensioenwet voorziet daarin 
niet in dit geval (we! in geval van inkoop van 
diensttijd, wat bier niet aanwezig is) en ten 
opzichte daarvan is beroep dus uitgesloten. 
De gemeente kan op deze ,,gunst" nog altijd 
terugkomen. Niets bindt haar; 

weshalve hij heeft verzocht het beroep af 
te wijzen; 

In rechte : 
0 . dat door het ingestelde beroep de be

streden beslissing in haar geheel aan het 
oordeel van dit Gerecht is onderworpen; 

0. dat op grond van den inhoud der ge-
dingstukken en het verhoor ter openbare 
terechtzitting is komen vast te staan: 

dat klager sinds 1 Januari 1929 in tijde
lijken dienst werkzaam was bij de gemeente 
Schoterland en na vereeniging dier gemeente 
s inds I Juli 1934 met de gemeente Aeng
wirden, bij de toen gevormde gemeente 
Heerenveen; dat hij m. i. v. 1 April 1935 
een vaste aanstelling heeft gekregen, sinds 
welken datum voor hem de vereischte pen
sioenbijdragen zijn betaald; dat bij een in 
1933 en 1937 vanwege den P ensioenraad 
ingesteld onderzoek is gebleken, dat klager 
geen schriftelijke aanstelling in tijdelijken 
dienst, als bedoeld in artikel 27 der Pen
sioenwet had ontvangen; dat de Pensioen
raad toen verzocht h eeft aan klager alsnog 
<leze aanstelling te verstrekken, aan welk 
verzoek op 28 Juni 1937 door de gemeente 
Heerenveen is voldaan en we! met terug
werkende kracht tot den datum van in-

diensttreding; dat toen de Pensioenraad met 
toepassing van artikel 3, lid 2, der Pensioen
wet-1922 het ambtenaarschap in den· zin van 
de Pensioenwet heeft geconstateerd met in
gang van een datum, gelegen 2 jaar na de 
tijdelijke indiensttreding, zijnde 1 Januari 
1931; dat de Pensioenraad vervolgens ten 
behoeve van klager over het tijdvak van 
1 Januari 1932 tot 1 Juli 1935 van de ge
meente Heerenveen pensioenbijdragen heeft 
gevorderd op grond van artikel 36 der Pen
sioenwet-1922; dat de gemeente Heerenveen 
mitsdien krachtens het bepaalde in artikel 
4 van de verordening betreffende de betaling 
door de gemeente van de bijdragen aan het 
Rijkspensioenfonds voor de gemeente-amb
tenaren voor inkoop van dienstjaren door de 
ambtenaren en het verhaal van bijdragen 
voor eigen- en voor weduwen- en weezen
pensioen op de ambtenaren van 24 Maart 
1916, gewijzigd en opnieuw vastgesteld op 
14 November 1933, der voormalige gemeente 
Schoterland de pensioenbijdragen voor kla
ger, die thans nog in pensioengerechtigden 
dienst cl.er gemeente Heerenveen is , als volgt 
heeft berekend: 
jaar 
1932: grondslag . 

af: onbelast 
f 1498.

IOO.-

f 1398.

waarvan 7 % f 97.86 
1933: als voren . . . . . . . . ,. 97.86 
1934: ½ jaar als voren . . . . ,, 48.93 

½ jaar (1 Juli 1934 volgens 
wettelijke bepaling 10 % 
van den grondslag) . 74.90 

1935: ½ jaar als voren . . . . ,, 74.90 

f 394.45 ; 
0. dat dit Gerecht, gelet op vorenstaande, 

van oordeel is, dat de invordering van klager 
van pensioenbijdragen over de jaren 1 Janu
ari 1932 tot 1 April 1935 terecht is ingevor
derd, echter met dien verstande, dat het 
totaa lbedrag ad f 394.45 met f 37.45 moet 
worden verminderd, zijnde toch door klager 
vanaf 1 April 1935 reeds pensioenbijdrage 
betaald, zoodat over 1935 slechts ½ jaar of 
f 37 .45 had mogen worden ingevorderd; dat 
derhalve het totaalbedrag op f 357 moet 
worden gebracht; 

0. wat betreft het beroep op veriaring dat 
indien en voorzoover het hier betreft de ver
jaring van een vordering, als bedoeld in ar
tikel 2012 van het Burgerlijk Wetboek, deze 
vordering in 5 jaar verjaart, welke termijn 
ten aanzien van de onderhavige vordering 
begint te loopen vanaf den datum, waarop 
de Pensioenraad van de gemeente heeft na
gevorderd, zoodat van verjaring ten tijde 
der bestreden beslissing nog geen sprake was; 

0. dat hetgeen klager overigens naar voren 
brengt aldus kan worden samengevat, dat 
klager uit het feit, dat de bijdragen aan het 
Pensioenfonds jaarlijks moeten worden vol
daan, art. 36, lid 2, Pensioenwet-1922 af
leidt, dat nu ook het verhaal op den ambte
·,aar (art. 36, lid 4) jaarlijks moet plaats 
h · ben; dat hij zich voor zijn opvatting 
voorts beroept op de omstandigheid, dat a r
tikel 36, lid 4, niet spreekt over verhaal van 
achterstallige bijdragen; 
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0 . te dien aanzien, dat onder ,,de volgens 
het 1• lid verschuldigde bijdragen " in den 
aanhef van artikel 36, lid 4, Pensioenwet-
1922, naar het oordeel van het Gerecht zijn 
begrepen die b ijdragen , die om de een of 
andere reden in d e afgeloopen jaren niet aan 
het fonds zijn afgedragen; dat uit de om
standigheid, dat artikel 36 , lid 4, geheel in 
bet algemeen verhaal op den betrokken amb
tenaar openstelt, moet worden afgeleid, dat 
<lit verhaal kan plaats vinden ook voor vroe
gere jaren, mits de betrokkene ambtenaar 
is gebleven; 

O. dat hetgeen klager subsidiair verzoekt 
niet voor inwilliging vatbaar is, daar artikel 
47 Ambtenarenwet zulk een beschikking niet 
toelaat ; 

0. dat derhalve de bestreden beslissing, 
behoudens de hierboven aangebrachte cor
rectie, feite lijk noch rechtens met de toe
passelijk algemeen verbindende voorschrift en 
in striid is, terwijl evenmin bij het nemen 
daarvan het administratief orgaan van zijn 
bevoegdheid kennelijk een antler gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
:,yoor die bevoegdheid is gegeven; 

In naam van het recht ! 
Verklaart het beroep gegrond. 
Bevestigt het besluit van den Burgemeester 

<ler gemeente H eerenveen, dd . 13 September 
1941, met dien verstande, dat daarin het • 
genoemde bedrag van f 394.45 met f 37 -45 
moet worden verminderd . 

(A. B.) 

]uni z942. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Rv. artt. 289-297, 398-429; 
Merkenwet art. 3,) 

In het algemeen moet de gerechtigde 
op een woordmerk, dat gelijkenis ver
toont met eene hoedanigheidsaandui
ding deze beperking dulden, t enzij het 
aanduiden der hoedanigheid geschiedt 
op zoodanige wijze, dat zij den indruk 
wekt als merk te worden gebruikt. Of dit 
laatste ten deze het geval is geweest kan 
niet voor het eerst in cassatie worden 
onderzocht, nu zulks mede afhangt van 
een onderzoek van feitelijken aard. 

Ook de stelling, dat verweerster zon
der noodzaak gebruik heeft gemaakt van 
de bevoegdheid eene hoe\lanigheid ha
rer waar aan te kondigen, en dusdoende 
onrechtmatig zou hebben gehandeld, 
kan als van feitelijken aard niet met 
vrucht voor het eerst in cassatie worden 
te berde gebracht. 

Het betoog van verweerster, dat het 
beroep in cassatie mede daarom niet 
kan s lagen, omdat uit 's Hofs overwe
gingen zoude volgen, dat het Hof niet 
anders bedoelde dan te beoordeelen de 
kansen in het hoofdgeding van de door 
eischeres voorgedragen juridische stel
lingen, gaat niet op, daar het Hof <lit 
oordeel wederom deed steunen op zijne 
opvatting omtrent den omvang der be
scherming van een merk, die de mer
kenwet verleent. Mocht deze rechtsop
vatting, die eene onmisbare schakel 
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vormt in 's Hofs redengeving onjuist 
blijken, dan zoude vernietiging van het 
arrest moeten volgen. 

De Duitsche Handelsvennootschap onder 
de firma Norddeutsche Tapetenfabrik Hol
scher & Breimer, gevestigd te Langenhagen, 
Bezirk Hannover, Duitschland, eischeres tot 
cassatie van een door het Gerechtshof te 
Amsterdam, op 23 October 1941, tusschen 
partijen gewezen arrest, adv. Mr. Ir. C. J . 
de Haan, 

tegen: 
de Naamlooze Vennootschap Behangselpa
pierfabriek van Rath & Doodeheefver N.V., 
gevestigd te Amsterdam, verweerster in cas
satie, adv. Mr. A. F. Visser van Yzendoorn. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat uit het bestreden arrest blijkt: dat 

eischeres de verweerster in kort geding voor 
den President der Arr.-Rechtbank te Am
sterdam heeft gedagvaard stellende: ,,dat zij 
rechthebbende is in Nederland op het woord
merk ,,Permant" voor behangselpapier, ter
wijl verweerster door haar vervaardigd of in 
den handel gebracht, niet van eischeres af
komstig, behangselpapier aanduidt met de 
woorden ,,Permanent Relief" en daartoe op 
de achterzijde van <lit papier op zeer duide
lijke wijze het woord ,,Permanent" heeft ge
drukt of doen drukken, waardoor zij ver
warringsgevaar bij het publiek doet ontstaan, 
t e meer daar eischeres het merk ,,Permant" 
steeds heeft gebruikt voor zoogenaamd re
lief-behangselpapier, en aldus inbreuk maakt 
op eischeresses merkenrecht en onrechtmatig 
jegens eischeres handelt"; 

dat eischeres heeft gevorderd, dAt aan ver
weerster, die tot Maart 1940 het alleenver
koopsrecht in Nederland van eischeresses be
hangselpapier bezat, dus volkomen op de 
hoogte was van eischeresses recht op het 
merk ,,Permant" en ondanks waarschuwing 
geweigerd heeft voormeld gebruik van het 
woord ,,Permanent" te staken, worde verbo
den dit woord te gebruiken op verbeurte van 
een dwangsom; 

dat de Presiden t de vordering heeft afge
wezen, waarop eischeres in hooger beroep is 
gekomen, doch het Hof het vonnis van den 
P resident heeft bekrachtigd en daarbij heeft 
overwogen: 

,,dat appellante als eenige grief tegen het 
beroepen vonnis heeft aangevoerd : 

dat de President verwarringsgevaar niet 
heeft aangenomen op grond dat geintimeer
de op haar stalen voldoende duidelijk de her -
komst van het papier aanduidt met ,,R. D. 
behangsel'' , 

en tot toelichting dier grief heeft betoogd, 
dat een merk niet strekt om een voor het pu
bliek zichtbare band tusschen waar en fabri
kant te leggen, <loch tot individualiseering 
van de waar tegenover soortgelijke waar van 
andere herkomst; 

dat tusschen partijen vaststaat, dat appel
lante voor behangselpapieren in . het alge
meen, liet inschrijven het woordmerk Per
mant; 

16 
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dat dit een woord is, waaraan iedere zin 
ontbreekt en dat zijn ontstaan slechts dankt 
aan de phantasie van den inschrijver; dat 
geintimeerde op enkele harer relief-behang
sels, naast haar merken ,,R. en D .behangsel" 
en ,,Fixacolor", deed aanbrengen de woorden 
,,Permanent Relief"; 

dat, naar 's Hofs oordeel, in het systeem 
der merkenwet, de bescherming van een 
merk zich niet z66ver uitstrekt, dat de ge
rechtigde tot een merk, bestaande in een 
woord zonder beteekenis, met inroeping van 
zijn uitsluitend recht een ander kan berooven 
van zijn bevoegdheid am op gelijksoortige 
waar, met vermelding van zijn eigen merk, 
een hoedanigheid dier waar (in dit geval de 
duurzaamheid van het relief) op, oak in Ne
derland, ter aanduiding van die hoedanig
heid volkomen gebruikelijke wijze aan te kon
digen, oak al is het gebezigde epitheton oor
spronkelijk een vreemd woord en al komt hct 
in hoofdzaak overeen met bedoeld woord
merk, zelfs al zou daardoor verwarring bij 
het publiek te duchten zijn; 

dat - voor het geval de ingestelde vordc
ring geacht zou kunnen warden tevens te be
rusten op een beweerdelijk onrechtmatige 
daad van geintimeerde jegens appellante, los 
van de merkenwet - in gebruikmaking door 
geintimeerde van bovenvermelde bevoegd
heid, oak een z66danige onrechtmatige daad, 
naar de meening van het H of, niet is te zien; 

dat mitsdien de kans op slagen der vorde
ring voor den gewonen Rechter, naar 's Hofs 
oordeel, z66 gering is te achten dat het be
roepen vonnis, zonder nader onderzoek der 
opgeworpen grief, als houdende een juiste 
beslissing, moet warden bekrachtigd;" 

0. dat als middelen van cassatie zijn aan
gevoerd: 

I. S., althans v. t. van de artt. 3 en 8 der 
Merkenwet, artt. 1, 2, 6, 6bis, 1obis en 1oter 
van het herziene Unieverdrag van Parijs tot 
bescherming van den industrieelen eigendom, 
als gesloten te 's-Gravenhage d.d. 6 Novem
ber 1925 in verband met art. 1 der Wet van 
15 Maart 1926 S. 1928 nr. 64 en bekend ge
maakt bij Besluit van 6 Juni 1928 S. 1938 
nr. 196 ; artt. 1401 en 1402 B. W.; artt. 48, 
28g-295, 332, 347, 353 en 6na Rv., artt. 
328bis en 337 Sr.; 

doordat het Hof heeft overwogen en be
slist als hierboven vermeld; 

Ten onrechte: 
omdat in het systeem der Merkenwet de 

bescherming van een merk zich weliswaar 
niet z66ver uitstrekt, dat de gerechtigde tot 
een merk, bestaande in een woord _zonder 
beteekenis, met inroeping van zijn uitslui
tend recht een ander kan berooven van zijn 
bevoegdheid am op gelijksoortige waar, met 
vermelding van zijn eigen merk een hoeda
nigheid dier waar aan te kondigen; doch er 
geenszins een bevoegdheid bestaat am - al 
dan niet met vermelding van zijn eigen merk 
- zulk een hoedanigheid aan te kondigen 
met een woord, dat in hoofdzaak overeen
stemt met eens anders woordmerk en waar
door verwarring bij het publiek te duchten 
zou zijn - en zeker niet am dit te doen op de 

wijze waarop dit in het onderhavige geval 
geschied is -, oak al zou dat woord bedoelde 
hoedanigheid op, oak in Nederland, volko
m en gebruikelijke wijze aankondigen, indien 
het tenminste, v66r dat eischeresse een uit
sluitend recht verkreeg op haar merk (Per
mant), niet gebruikelijk was am bedoelde 
hoedanigheid (duurzaamheid van het relief) 
van die waar (behangselpapier) aan te kon
digen met dit woord (permanent) noch oak 
verweerster voormeld woord gebruikt had 
om bedoelde hoedanigheid van die waar aan 
te kondigen of dit thans voor haar noodza
kelijk zou zijn; al hetgeen door verweerster 
ten deze niet is gesteld, noch gebleken en 
door het Hof niet is overwogen; 

II. S., althans v. t. van de in het eerste 
middel genoemde artikelen, 

door te beslissen en te overwegen als ver
meld; 

Ten onrechte: 
omdat, aangenomen al, dat er in het alge

meen een bevoegdheid, als door het Hof be
doeld, bestaat, verweerster door zonder nood
zaak gebruik te maken van deze bevoegd,. 
heid - waardoor immers, volgens 's Hofs 
vaststelling, verwarring (tusschen der par
tijen waren) bij het publiek te duchten kan 
zijn - onder de bij dagvaarding gestelde om
standigheden, waaronder in het bijzonder, 
dat verweerster tot Maart 1940 het alleen
verkoopsrecht in Nederland van eischeresse's. 
behangselpapier - en dus ook van eischeres
se's ,,Permant" behangselpapier - bezat en 
dat verweerster het woord ,,Permanent" ge
bruikt voor precies dezelfde behangselsoort 
- t.w. relief behangselpapier - als eische
resse haar merk ,,Permant" gebruikt, in strijd 
handelt met de zorgvuldigheid, welke ver
weerster in het maatschappelijk verkeer be
taamt ten aanzien van eischeresse's persoon 
of goed, en dus onrechtmatig handelt; 

0. dat verweerster heeft betoogd, dat het 
beroep in cassatie reeds daarom niet kan sla
gc:n omdat uit 's Hofs overwegingen zoude 
volgen, dat het Hof niet anders bedoelde dan 
te beoordeelen de kansen in het hoofdgeding 
van de door eischeres voorgedragen juridische 
stellingen; 

dat dit betoog echter faalt, vermits het 
Hof dit oordeel wederom deed steunen op 
zijr.e opvatting omtrent den omvang der be
scherrning van een merk, die de merkenwet 
vuleent; 

dat mocht deze rechtsopvatting, die een 
onmisbare schakel vormt in de redengeving, 
welke tot 's Hofs uitspraak heeft geleid, on
juist blijken, vernietiging van het arrest zou
de moeten volgen; 

0. thans omtrent de voorgestelde midde
len: 

dat de omvang van het recht tot uitslui
tend gebruik van een merk niet zoover strekt, 
dat daardoor in het algemeen wordt belet, 
dat een ander, met een daarvoor gebruikelijk 
woord, eene hoedanigheid van de door hem 
verhandelde gelijksoortige waar aanduidt, 
waarbij onverschillig is, of zich voordoen de 
in het slot van dit (sc. het eerste, Red.) mid
del genoemde omstandigheden; 
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dat de gerechtigde tot een woordmerk, dat 
gelijkenis vertoont met een hoedanigheids
aanduiding, deze beperking moet dulden, 
tenzij het aanduiden der hoedanigheid ge
schiedt op zoodanige wijze, dat zij den in
druk wekt als merk te worden gebruikt; 

dat voorzoover het middel mocht bedoelen 
te betoogen, dat dit laatste ten deze het ge
val is geweest, deze Stelling, welke mede een 
onderzoek van feitelijken aard verlangt, 
vruchteloos in cassatie wordt voorgedragen, 
nu zij in de feitelijke instanties niet is aan
gevoerd; 

dat het eerste middel derhalve moet wor
den verworpen; 

dat ook het tweede middel niet tot cassatie 
kan leiden, daar uit het bestreden arrest niet 
blijkt, dat de in dit middel ve rvatte stelling 
van feitelijken aard, dat verweerster zonder 
noodzaak gebruik heeft gemaakt van de be
voegdheid eene hoedanigheid harer waar aan 
te kondigen, en dus doende onrechtmatig zou 
hebben gehandeld , in de vorige instanties is 
te berde gebracht en zulks niet met vrucht 
voor het eerst in cassatie kan geschieden; 

Verwerpt het b eroep. (Salaris f 350, R ed.). 

Conclusie van den P roc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Naar aanleiding van de .5e rechtsoverwe

ging van het bes treden arrest, waarin het H of 
te kennen geeft, dat, naar zijn oordeel, de 
kans op slagen der vordering voor den ge
wonen rechter z66 gering is te achten, dat het 
beroepen vonnis, zonder nader onderzoek der 
opgeworpen grief, als houdende een juiste 
beslissing, moet warden bekrachtigd, is bij 
pleidooi namens verweerster, onder verwij
zing naar 's Hoogen Raads arresten van 30 
Juni 1933 N. J. 1933, 1569 en 21 Dec. 1934 
W. 12878 m . o. S. B., N. J. 1935, 884 m. o. 
E. M . M., betoogd, dat het Hof hier ten slotte 
niet anders zoude hebben bedoeld, dan te 
beoordeelen de kansen in het hoofdgeding 
van de door eischeresse voorgedragen juridi
sche stellingen en reeds daarom geen cassatie 
kan volgen, nu de middelen uitsluitend be
trekking hebben op die juridische stellingen . 

Met dit betoog kan ik mij niet vereenigen. 
In zijn aangehaald arrest van 1933 is de 
Hooge Raad op den inhoud der cassatiemid
delen niet ingegaan, omdat bij het bestreden 
arrest enkel de kansen omtrent den vermoe
delijken afloop van het hoofdgeding werden 
afgewogen, zonder dat het Hof zelf eene be
slissing gaf omtrent de wisselrechtelijke aan
spraken van den eischer en de al of niet on
rechtmatigheid van de handelingen der ver
weerders. Het arrest van x934 betrof e e n ge
val, waarin het Hof de in kort geding ge
vraagde voorziening weigerde, niet omdat de 
door eischeres gestelde feiten eene schending 
van haar merk niet uitmaakten, maar omdat 
te betwijfelen vie!, of de rechter in het bo
demgeschil de gestelde schade aanwezig zou
de achten. Uw Raad overwoog toen, dat het 
Hof, hetwelk we! bevoegd, maar niet ver
plicht was, aan zijne beslissing omtrent de 
gevraagde voorziening een stellig oordeel 

omtrent het bodemgeschil ten grondslag te 
leggen, geene rechtsbeslissing omtrent de be
weerde inbreuk op het recht der eischeres 
had gegeven en daarom ook bij zijne beslis
sing niet de in het middel aangehaalde wets
artikelen had geschonden of verkeerd toege
past. Dit arrest werd gewezen in strijd met 
de conclusie van den P rocureur-Generaal 
Besier, volgens wien het oordeel van het Hof 
niet was eene ,,prognose" van feitelijken aard 
waarbij de kansen van het bodemgeschil wer~ 
den afgewogen, doch eene juridische prog
nose, welke stond of vie! met de juistheid der 
zuiver juridische gron dslagen. waarop zij 
steunde, zoodat de op te lossen vragen ge
heel van juridischen aard waren. 

In zijn onderschrift vereenigt Meijers zich 
met deze meening en leidt uit het arrest af 
d:3-t, telkens wann~er de rechter in kort ge~ 
dmg we! een stelbg oordeel uitspreekt, cas
satie mogelijk is, terwij l vervolgens aan de 
hand van een tiental arresten wordt aange
toond, dat de Hooge R aad nimmer bezwaar 
heeft gemaakt om uit dien hoofde een cas
satiemiddel te onderzoeken en b ij gegrond
bevinding van het middel het in kort geding 
gewezen arrest te casseeren (zie ook: H. R . 
II Nov. 1937, No. 1096; 22 Febr. 1940 No. 
501; 17 Mei 1940, 1941 No. 1 en 14 Juni 1940, 
1941 No. 191) . 

Bij . arrest v an 6 April 1933 N . J. 1933, 
1038 1s de H ooge Raad op de voorgestelde 
middelen ingegaan, hoewel hier ter sprake 
kwam een ,,aanvankelijk oordeel" van het 
Hof. U it een en antler meen ik te mogen be
sluiten, dat, voorzoover Uw Raad een stellig 
oordeel van den rechter in kort geding eischt, 
cassatie toch alleen uitgesloten is te achten 
indien 's rechters oordeel is vervat in zoo~ 
danige bewoordingen, dat daaruit de bedoe
ling blijkt om eene, met het oog op de ver
houding van het kort geding tot het bodem
geschil uitteraard immer voorloopige of 
aanvankelijke, rechtsbeslissing te vermijden. 
In elk geval schijnt Uw Raad niet te deelen 
de, door Star Busmann in diens onderschrift 
onder het arrest van 21 Dec. 1934 W. 12878, 
voorgestane, en - als ik het goed begreep 
- ook door den geeerden raadsman van ver
weerster bepleite, opvatting, dat de rechter 
in kort geding, die aan zijne beslissing over
wegingen omtrent het bodemgeschil ten 
grondslag legt, daarmede nimmer eene, voor 
cassatie vatbare, rechtsbeslissing geeft. 

In zijne Hoofdstukken van Burgerlijke 
Rechtsvordering I, 3e dr., No. 83a, bi. 75/76, 
verwerpt voomoemde hoogleeraar het onder
scheid tusschen een meer of minder stellig 
oordee! in de overwegingen van het vonnis 
in kort geding, en vervolgt dan: ,,Of de rech
ter in kort geding aan zijn uitspraak eigen 
meening aangaande eene rechtsvraag, dan 
we! de waarschijnlijke meening dienaangaan
de van den gewonen rechter ten gronde legt, 
is eerder een quaestie van formuleering. 
Daarom van tweeen een. D ie meening is, in
dien zij van verkeerde wetstoepassing blijk 
geeft, in beide gevallen voor cassatie vat
baar, omdat tusschen haar en het dictum 
rechtstreeksch verband bestaat (aldus Meij-
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ers, N. J. 1935 bi. 887). Ofwel: in geen van 
beide gevallen behoort de juistheid dier mee
ning in cassatie te worden beoordeeld, omdat 
zij wegens den aard der rechtspraak in kort 
geding niet meer kan zijn dan een voorloo
pige, een waardeering van de zaak ten prin
cipale, niet een zelfstandige beslissing daar
omtrent: alleen de inhoud van het dictum is 
aan de controle van den cassatierechter on
derworpen". 

Het schijnt mij toe, dat Uw Raad, behou
dens in de beide hierboven genoemde geval
len, waarin echter, naar het mij voorkomt, 
geene rechtsbeslissing gegeven werd geacht, 
in het door Star Busmann geformuleerde di
lemma onmiskenbaar het eerste standpunt 
heeft verkozen. Mocht Uw Raad daarbij de 
door Star Busmann verworpen onderschei
ding willen handhaven, dan lijdt het m. i. 
toch voor het onderwerpelijke geval geen 
twijfel, dat het Hof hier wel een stellig oor
deel heeft uitgesproken omtrent de rechts
vraag betreffende den omvang der, door de 
Merkenwet aan een merk verleende, be
scherming. Het, in de 5e rechtsoverweging 
van het arrest te kennen gegeven oordeel 
omtrent eischeresse's kans van slagen in het 
hoofdgeding berust dan ook kennelijk geheel 
op 's Hofs overtuiging van de juistheid zijner 
voormelde rechtsbeslissing, zoodat het mij, 
met Meijers in bedoeld onderschrift, wil 
voorkomen, dat deze rechtsbeslissing als ,,on
misbare schakel in de redengeving", die tot 
het dictum heeft geleid, aan het oordeel van 
den cassatierechter kan worden onderworpen. 

Alsnu overgaande tot de behandeling van 
de voorgedragen middelen van cassatie, komt 
het mij, wat het eerste middel betreft voor, 
dat het Hof terecht besliste, dat in het 
systeem der Merkenwet de bescherming van 
het merk zich niet z66 ver uitstrekt, dat de 
gerechtigde tot een merk, bestaande in een 
woord zonder beteekenis, met inroeping van 
zijn uitsluitend recht een ander kan berooven 
van zijn bevoegdheid om op gelijksoortige 
waar, met vermelding van zijn eigen merk, 
e,?ne hoedanigheid dier waar aan te kondigen 
(Yg. H. R. 6 Maart 1933 W. 12605, N. J. 
1933, 1766; H. R. 4 Juni 1937 No. 963; 
Drucker B .I.E. 1933 bi. 13; Kort Begrip bi. 
61-71 ; de Haan in Leon-Wijnveldt, Octrooi
en Merkenwetten bi. 681). Eischeresse geeft 
trouwens de juistheid van deze beslissing toe, 
doch meent eene uitzondering te moeten ma
ken voor het geval, dat een ander dan de 
rechthebbende op het woordmerk, de hoe
danigheid van zijne waar aankondigt met een 
woord, dat in hoofdzaak overeenstemt met 
dat merk, zoodat verwarring b ij het publiek 
t e duchten is. De noodzakelijkheid van deze 
uitzondering ontgaat mij echter. De reden 
waarom eene kwaliteits-aanduiding als merk 
ondeugdelijk is, ligt toch hierin, dat het ge
bruik van zoodanige aanduiding voor een 
ieder vrij meet blijven en een bepaalde han
delaar niet door gebruik zijnerzijds van een, 
de hoedanigheid der waar aanduidend, woord 
aan anderen de gelegenheid kan afsnijden om 
dat woord te gebruiken (vg. H. R. 4 Juni 
1937 No. 963 ,,Veritable"; Drucker, Kort 

Begrip, bi. 68). De eischeresse, die voor haar 
behangselpapier heeft gekozen een woord
merk (,,Permant"), licht te verwarren met 
het woord ,,Permanent", hetwelk, naar de 
feitelijke vaststelling van het Hof, eene hoe
danigheid van de door verweerster verhan
delde gelijksoortige waar (de duurzaamheid 
van het relief) op, ook in Nederland, ter aan
duiding van die hoedanigheid volkomen ge
bruikelijke wijze aankondigt, vermag dan ook 
m. i. daarmede aan verweerster het gebruik 
van die normale kwaliteitsaanduiding niet te 
beletten, zelfs al zoude door dat gebruik ge
vaar voor verwarring te duchten zijn. Dit 
gevaar heeft eischeresse dan immers door 
hare eigen keuze van het, aan verwarring 
met eene normale kwaliteitsaanduiding on
derhevige, woordmerk zelf in het !even ge
roepen. Het door eischeresse gekozen, naar 
het Hof vaststelt, aan hare fantasie ontspro
ten, woord ,,Permant" is dan weliswaar als 
merk niet ondeugdelijk, doch zwak (vg. 
Drucker, Kort Begrip, bi. 62), doordien het 
nu eenmaal overeenkomst vertoont met eene, 
aan het vrije gebruik overgelaten, kwaliteits
aanduiding. 

Bij het middel wordt voorts de stelling op
geworpen, dat de bevoegdheid van verweer
ster tot het bezigen van de woorden ,,Per
manent Relief" op hare reliefbehangsels niet 
zoude bestaan tengevolge van de wijze, waar
op dit in het onderhavige geval geschied is. 
Blijkbaar in verband met deze stelling deed 
de geeerde raadsman van eischeresse bij plei
dooi een beroep op art. 8 van de Engelsche 
wet, voorzoover ten deze van belang luiden
de: 

,,No registration of a trade mark shall in
terfere with 

a) enz. 
(b) the use bij any person of any bona 

fide description of the character or quality 
of his goods, not being a description that 
would be likely to be taken as importing any 
such reference as is mentioned in paragraph 
(b) of subsection (1) of section four, or in 
paragraph (b) of subsection (3) of section 
thi:,ty-seven, of this Act", 

terwijl art. 4, lid 1, sub b, en art. 3 7, lid 3, 
sub b, waamaar in voormeld art. 8 verwezen 
wordt, voor zoover hier van belang, iuiden: 

,, . .. that right shall be deemed te be in
fringed 

(b) in a case in which the use is use upon 
the goods or in physical relation thereto or 
in an advertising circular or other advertise
ment issued to the public, as importing a 
reference to some person having the right 
either as proprietor or as registered user to 
use the trade mark or to goods with which 
such a person as aforesair is connected in the 
course of trade", 

alsmede op § 16 van de Duitsche wet, lui
dende: 

,,Durch die Eintragung eines Warenzei
chens wird niemand gehindert, seinen Na
men, seine Firma, seine Wohnung sowie An
gaben Uber Art, Zeit und Ort der Herstellung, 
Uber die Beschaffenheit, Uber die Bestim

. mung, Uber Preis-, Mengen- oder Gewichts-
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verhaltnisse von Waren, sei es auch in abge
ki.irzter Gestalt, auf Waren, auf ihrer Ver
packung oder Umhi.illung anzubringen und 
derartige Angaben im Geschaftsverkehr zu 
gebrauchen, sofem der Gebrauch nicht wa-
renzeichermassig erfolgt". . 

Aan de hand van deze uitheemsche bepa
lingen en den commentaar van Dr. Werner 
Pinzger ,,Das Deutsche Warenzeichenrecht" 
1937, bl. 174-176) bedoelde de geachte plei
ter blijkbaar te betoogen, dat de kwaliteits
aanduiding door verweerster hier zoude zijn 
geschied op eene wijze, welke de Duitsche 
wet als ,,warenzeichenmassig" bestempelt. 
Dat zulks in het onderwerpelijke geval zoude 
hebben plaats gevonden, blijkt echter, voor
zoover ik zie, niet. Althans is dienaangaande 
door het Hof niets vastgesteld, terwijl even
min blijkt, dat eenige bewering van die strek
king voor den Hove is te berde gebracht. Het 
middel mist derhalve, naar het mij voorkomt, 
inzooverre feitelijken grondslag, dan wel be
vat een in cassatie niet toelaatbaar novum. 

Wel vestigde pleiter er ook nog de aan
dacht op, dat volgens de aangehaalde Engel
sche wet het gebruik van het woord ,,Per
manent", zooals het volgens het bestreden 
arrest op het behangselpapier van verweer
ster is aangebracht, is een ,,use upon the 
goods or in physical relation thereto", doch 
dit is m. i. van geen belang, omdat, zooals ik 
de aangehaalde artikelen meen te mogen le
zen, de Engelsche wet niet als eene bona fide 
beschrijving van aard of hoedanigheid van 
waren beschouwt ,,a description that would 
be likely to be taken as importing a refe
rence to some person having the right either 
as proprietor or as registered user to use the 
trade mark or to goods with which such a 
person as aforesaid is connected in the course 
of trade", zoodat m. i. de wocrden van art. 6 
der Engelsche wet ,,not being a description 
enz." blijkbaar hetzelfde bedoelen, als in § 16 
van de Duitsche wet is uitgedrukt in de woor
den ,,sofem der Gebrauch (van de beschrij
ving van hoedanigheid der waar) nicht wa
renzeichenmassig erfolgt". 

Evenals omtrent evengemelde stelling valt 
m. i. ook te oordeelen over de stelling van 
het middel, dat verweerster tot bedoelde aan
kondiging niet bevoegd zoude zijn, indien 
het, voordat eischeres een uitsluitend recht 
op haar merk ,,Permant" verkreeg, niet ge
bruikelijk was om de bedoelde hoedanigheid 
(duurzaamheid van het relief) van behang
selpapier aan te kondigen met het woord 
,,Permanent", noch ook verweerster dit 
woord gebruikt had om bedoelde hoedanig
heid van die waar aan te kondigen of dit 
thans voor haar noodzakelijk zou zijn. Ook 
deze stelling steunt immers op feitelijke om
standigheden, waaromtrent door het Hof 
niets hoegenaamd is vastgesteld en waarvan 
ook niet blijkt, dat zij voor den Hove in de
bat zijn geweest. Bovendien acht ik het on
juist, dat de bevoegdheid tot aanduiding van 
eene hoedanigheid harer waar aan verweer
ster alleen zoude toekomen, indien zij daar
van reeds gebruik had gemaakt, voordat 
eischeres het recht op haar merk ,,Permant" 
verkreeg, of indien dat gebruik thans voor 

verweerster noodzakelijk ware, vermits im
mers over het gebruik van eene normale kwa
liteitsaanduiding ten alien tijde door een 
iegelijk vrij moet kunnen warden beschikt. 
Voorzoover eischeresse met een en ander 
mocht beoogen te stellen, dat verweerster 
zich zoude hebben schuldig gemaakt aan eene 
onrechtmatige daad, door iets, wat haar in 
het algemeen geoorloofd is, te verrichten met 
de uitsluitende bedoeling om eischeresse te 
benadeelen, ook dan zouden hare bedoelde 
stellingen niet voor onderzoek in cassatie 
vatbaar zijn, omdat uit niets blijkt, dat dit 
standpunt reeds in feitelijken aanleg door 
eischeresse werd ingenomen. 

Het wil mij derhalve voorkomen, dat dit 
middel niet tot cassatie zal kunnen leiden, 
terwijl het tweede middel, naar mijne mee
ning, dat doe! evenmin zal kunnen bereiken, 
reeds omdat het feitelijken grondslag mist, 
immers zijne kracht zoekt in de vooropge
plaatste stelling, dat verweerster van de haar 
in het algemeen toekomende bevoegdheid, 
om de hoedanigheid van haar relief behang
selpapier door het woord ,,Permanent" aan 
te kondigen, gebruik zoude hebben gemaakt 
,,zonder noodzaak", welke stelling echter in 
het bestreden arrest geen steun vindt. Trou
wens, al ware dit anders, dan nog zoude eene 
overigens rechtmatige handeling van ver
weerster niet onrechtmatig worden door het 
enkele feit, dat zij zonder noodzaak werd ver
richt, doch zoude daarbij toch mede ver
eischt zijn, dat die handeling werd onder
nomen zonder redelijk belang voor den han
delenden persoon zelf en met de bedoeling 
om een ander te benadeelen (vg. H. R. 13 
Maart 1936 No. 415; 2 April 1937 No. 639 ; 
7 Maart 1941 No. 919). 

Beide middelen mitsdien ongegrond ach
tende, concludeer ik tot verwerping van het 
beroep, met veroordeeling van eischeres~e tot 
cassatie in de daarop gevallen kostcn. 

(N. J.) 

22 ]uni z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Voedselvoorzieningsbesluit art. 
4; Slachtverbod 1940 Varkens II art. 1.) 

Bij beschikking van den Secr.-Gen. is 
het Slachtverbod 1940 Varkens II ge
wijzigd in <lien zin, dat het Voedselvoor
zieningsbesluit alsnog in den aanhef van 
dat Slachtverbod is genoemd; de ken
nelijke strekking van deze wijziging is 
geweest om alsnog aan dat Slachtverbod 
het karakter te verleenen van een krach
tens dat Voedselvoorzieningsbesluit 
vastgestelde regeling. Er is geen enkele 
reden om de in art. 4 Voedselvoorzie
ningsbesluit aan den Secr.- Gen. ver
leende bevoegdheid om regelen te stel
len omtrent het slachten van producten 
(waartoe ook varkens behooren) zoo 
beperkt op te vatten, dat die regelen 
niet ook het doen slachten in den zin 
van art. 1 Slachtverbod 1940 Varkens II 
zouden mogen betreffen en niet ook voor 
een reeds bij de vaststelling aangegeven 
tijdsduur zouden mogen warden gesteld. 

Het Hof heeft uit hetgeen de bewijs-
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middelen inhouden omtrent req.'s aan
vankelijke ontkenning de varkens te 
hebben geslacht, kunnen afleiden, dat 
r eq. tijdens het slachten geweten heeft, 
dat dit slachten hem verboden was; de 
vraag of het Hof dit terecht heeft ge
daan kan in cassatie niet worden onder
zocht; het middel, stellende dat het Hof 
ten onrechte uit de genoemde feiten af
leidde, dat req. geweten heeft dat het 
slachten verboden was bij het Slacht
verbod 1940 Varkens II gaat dus niet op. 

Op het beroep van J. C . 0., los arbeider, 
wonende te Bussum, req. van cassatie tegen 
een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam 
van 7 Maart 1942, waarbij, met vernietiging 
van een mondeling vonnis van den Econ. 
Rechter bij de Arr.-Rechtbank te Amster
dam van 24 Nov. 1941, req. ter zake van: 
,,opzettelijk in strijd handelen met een voor
schrift, vastgesteld krachtens het Voedsel
voorzieningsbesluit", met aanhaling van de 
artt. 1, tweede lid, 2, eerste lid, en 3 van het 
Econ. Sanctiebesluit 1941, 1 van het Slacht
verbod 1940 Varkens II en 9 1 Sr., is veroor
deeld tot eene gevangenisstraf van zes maan
den met verbeurdverklaring van het in be
slag genomen varkensvleesch. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Met vernietiging in hooger beroep van het 
desbetreffend vonnis van den Econ. Rechter 
bij de Arr.-Rechtbank te Amsterdam, heeft 
het Gerechtshof aldaar bij arrest van 7 Maart 
1942 req . veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van 6 maanden, op grond van een door hem 
gepleegde overtreding, bij dat arrest om
schreven als: ,,Opzettelijk handelen in strijd 
met een k rachtens het Voedselvoorzienings
besluit gesteld verbod, voorzien en strafbaar 
gesteld bij de artt. 1, tweede lid, art. 2 eerste 
lid en art. 3 van het Econ. Sanctiebesluit, 
art. 1 van het Slachtverbod 1940 Varkens II 
en art. 91 Sr.'', m et verbeurdverklaring van 
het inbeslaggenomen varkensvleesch. 

Het Hof achtte bij dit arrest ten laste van 
req. bewezen, dat hij te Bussum op 12 Sept. 
1941 opzettelijk in strijd met het krachtens 
het Voedselvoorzieningsbesluit vastgestelde 
voorschrift van art. 1 van het Slachtverbod 
1940 Varkens II twee varkens heeft geslacht. 

I n cassatie voert req.'s raadsman als mid
delen tegen dit arrest aan : 

,,I. S., althans v . t. van de artt.; Land
bouwcrisiswet 1933, 1, 9, 31, Voedselvoor
zieningsbesluit 1, 4, 7 en 15; Slachtveerege
ling 1 en 2, Slachtverbod 1940 Varkens II, 
1, 2 en 3, Sv 261, 311 , 348, 350, 351, 415, 431 
en Sr. 57 en 91, en we! om de navolgende 
redenen: 

omdat aan req. is ten laste gelegd en door 
het Gerechtshof is bewezen verklaard, dat 
req. te Bussum op 12 Sept. 1n41 opzettelijk 
in strijd met het krachtens het Voedselvoor
zieningsbesluit vastgestelde voorschrift van 
art. 1 van het Slachtverbod 1940 Varkens II 
twee varkens heeft geslacht, zulks ten on
rechte, 

omdat het Slachtverbod 1940 Varkens II 

in strijd waarmede verdachte op bovenver
melden datum opzettelijk twee varkens zou 
hebben geslacht, niet is een krachtens het 
Voedselvoorzieningsbesluit gesteld verbod, 
maar ecn verbod krachtens de Landbouw
crisiswet 1933, 

dat toch volgens art. 9 sub I en sub 1b van 
de Landbouwcrisiswet 1933 voor een telkens 
te bepalen tijdvak kan worden bepaald, dat 
o. a. het bewerken , doen bewerken, verwer
ken, doen verwerken (waaronder mede be
grepen zijn het oogsten of slachten en doen 
oogsten of slachten) van crisisproducten is 
beperkt, verboden of niet dan onder te stel
len voorwaarden is toegestaan; 

dat op grond van dit art. 9 van de Land
bouwcrisiswet 1933 bij besluit van den Seer.
Gen., waarnemend Hoofd van het Dep. van 
Landbouw en Visscherij van 6 Sept. 1940/142 
V.B. stuk 26 de slachtveeregeling is inge
steld, krachtens welke slachtveeregeling, art. 
1, o. a. t. a. v. het slachten van varkens be
perkende regelen in den zin van art. 9 van 
de Landbouwcrisiswet 1933 worden gesteld ; 

dat daarna, 14 Sept. 1940 het Slachtverbod 
1940 Varkens II is ingesteld, krachtens welk 
slachtverbod, art. 1 het slachten en doen 
slachten van varkens is verboden; 

dat het Slachtverbod 1940 Varkens II niet 
is vastgesteld krachtens het \l oedselvoorzie
ningsbesluit, maar krachtens de Landbouw
crisiswet 1933, moge blijkcn uit het volgen
de: In het Slachtverbod 1940 Varkens II is 
naast elkaar het slachten en doen slachtcn 
van varkens verboden; krachtens art. 9 van 
de L andbouwcrisiswet 1933 kan dan ook het 
slachten en doen slachten van crisisproduc
ten worden verboden, beperkt of onder voor
waarden worden toegestaan. In het Voedsel 
voorzieningsbesluit wordt echter slechts ge
sproken van slachten en niet van doen slach
ten, zoodat in besluiten, welke krachtens dit 
Voedselvoorzieningsbesluit zijn ingesteld niet 
zonder meer het begrip slachten kan worden 
uitgebreid tot doen slachten. Voorts dien t er 
op te worden gewezen, dat het Slachtverbod 
1940 Varkens II blijkens art. 3 sub 1, slechts 
geldt voor een bepaald tijdvak n.J. van 14 
Sept. 1940-1 Jan. 1942 , een tijdvak, dat 
volgens art. 9 sub I van de Landbouwcrisis
wet 1933 bij vaststelling van een in dit arti
kel bedoeld besluit (verbod) telkens moet 
worden bepaald. ln het Voedselvoorzienings
besluit is geenerlei bepaling te vinden, vol
gens welke bepaalde krachtens dit besluit in
gestelde maatregelen ook het tijdperk moet 
worden aangegeven, gedurende welke die 
maatregelen gelden; 

dat, waar dus het Slachtverbod 1940 Var
kens II niet is vastgesteld krachtens het 
Voedselvoorzieningsbes;uit, maar krachtens 
de Landbouwcrisiswet 1933, dan niet de 
strafbepalingen van het Voedselvoorzienings
besluit, maar die van de Landbouwcrisiswet 
1933 van toepassing zijn; 

dat echter in het arest van het Gercchts
hof niet de strafbepalingen van de Land
bouwcrisiswet rg33 zijn aangehaald, maar 
die van het Voedselvoorzieningsbesluit, zoo
dat het Hof daardoor heeft gehandeld in 
strijd met art. 258 Sv. , volgens welk artikel 
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het vonnis, bij oplegging van een straf of 
maatregel, de wettelijke voorschriften moet 
bevatten waarop deze is gegrond; 

dat weliswaar krachtens art. 442 Sv. de 
Hooge Raad, zoo de artikelen der Wet, waar
op de oplegging van straf of maatregel be
rust, niet in het vonnis of a rrest zijn ver
meld, er mede kan volstaan, dit alleen te 
<lien aanzien te vernietigen en te doen wat 
de Rechter had behooren te doen, maar 
hiervan in casu geen sprake kan zijn; 

dat immers zoowel de ten laste legging als 
hetgeen door het Hof is bewezen verklaard, 
zijn gebaseerd op een voorschrift (het Voed
selvoorzieningsbesluit), hetwelk ten deze 
niet van toepassing is, en niet op het voor
schrift (de Landbouwcrisiswet 1933), welke 
ten deze wel van toepassing is. zoodat het 
Hof, noch de Economische Rechter, op deze 
t enlastelegging ,equirant hadden kunnen 
veroordeelen; 

II. S., althans v. t. van de artt. 1 van 
het Slachtverbod 1940 Varkens II, de artt. 
1, 2 en 3 van het Econ. Sanctiebesluit, de 
artt. 339, 341, 350, :~51 , 352, 358 en 415 Sv. 
doordat het Hof - ondanks stellige tegen
soraak en ontke nning van req. dat hij gewe
ten heeft, dat het slachten van varkens ver
boden was bij het Slachtverbod 1940 Var
kens II - zonder meer uit de omstandig
heid, dat req. tegenover de politie aanvan
kelijk heeft ontkend de varkens te hebben 
geslacht, heeft afgeleid, dat req. bij het 
slachten der varkens de wetenschap bezat, 
dat dit verboden was bij evenvermeld voor
schrift; 

het bewijs van deze wetenschap kan en 
mag niet uit deze enkele, in dit verband 
niets-zeggende omstandigheid worden afge
leid, verkeerende req. eenerzijds in de ver
onderstelling, dat hij kleine v arkentjes we! 
mocht slachten, terwijl hij anderzijds bij de 
politie aanvankelijk ontkende te hebben ge
slacht, omdat nu eenmaal ook een zich niet 
schuldig voelende gaarne bevrij d wil blijven 
van strafvervolgingen". 

De wetgever moge bij het samenstellen 
van het Slachtverbod 1940 Varkens II uit
gegaan zijn van de bepalingen der Land
bouwcrisiswet 1933, maar dit behoeft m. i. 
niet te beletten, dat genoemd verbod thans 
berust op het Voedselvoorzieningsbesluit. 

Dit laatste Besluit, vastgesteld op grond 
van par. 1 der Verordening no. 23/1940 en 
in overeenstem ming met de paragrafen 2 en 
3 der Verordening no. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied , verklaart in art. 4 den Secretaris
G eneraal bevoegd regelen te stellen, o.m . 
omtrent het slachten . Die regelen kunnen 
dus evenzeer ,,slachten" als ,,doen slachten" 
omvatten. Ook kunnen bij die regelen ter
mijnen worden ge~teld zooals in art. 3 sub 1 

Slachtverbod 1940 Varkens II. 
De regelingen getroffen bij dit slachtver

bod zijn dus niet alleen niet in strijd met 
het Voedselvoorzieningsbesluit, maar berus
ten er op. Wanneer men het Slachtverbod 
een gebouw wil noemen, dan heeft dit door 
de wisselende wetgeving een anderen grond-

slag gekregen, terwij l er later weer door het 
Econ. Sanctiebesluit 1941 een ander dak op 
is gezet, nu de strafbepalingen ten slotte 
daarin gevonden moeten worden. 

Ik acht dus met het Hof aanhaling van 
de desbetreffende bepalingen der Landbouw
crisiswet 1933 c.verbodig, en het eerste mid
del onjuist. 

Het tweede middel keert zich tegen de 
bewijsvoering, doch m. i. ten onrechte. 

Het Hof doet het bewijs hierop steunen, 
dat het ambtseedig proces-verbaal, op 15 
Sept. 1941 opgemaakt door B. Kamphuis en 
door R. de Vries, beiden agent van politie 
en onbezoldigd rijksveldwachter te Bussum, 
onder meer het navolgende inhoudt: ( volgt 
inhoud van het proces-verbaal, Red.). 

Het Hof gebruikte voorts de in deze be
wijsmiddelen opgenomen aanvankelijke ont
kentenis van req. slechts om diens opzet uit 
af te leiden, immers het overweegt dat het 
,,uit de omstandigheid, dat de verdachte 
tegenover de politie aanvankelijk heeft ont
kend, de varkens te hebben geslacht, afleidt, 
dat hij bij het slachten der varkens de we
tenschap bezat, dat dit verboden was bij 
evenvermeld voorschrift". 

Ik ben van meening, dat het Hof uit deze 
houding van verdachte dicns opzet kon aflei
den. Het Hof heeft juist het vonnis der 
Rechtbank vernietigd, omdat de door den 
eersten rechter gebezigde bewijsmiddelen 
niet inhouden, dat de verdachte met het in 
de telastelegging bedoeld voorschrift bekend 
was, op de wijze zooals deze het naar de 
rechtspraak vordert. v ereischen, en zich dus 
degelijk rekenschap gegeven van deze om
standigheid. Nu ware het eenvoudiger ge
weest voor de bewijsvoering, wanneer ver
balisanten bij hun verhoor, ook in hun 
proces-verbaal, blijk hadden gegeven de ver
bodsbepalingen te hebben vermeld tegenover 
verdachte, doch ik acht den gevolgden weg 
meer in overeenstemming met hetgeen in 
werkelijkheid gewoonlijk geschiedt, en nu de 
man eerst ontkende, onder toevoeging van 
verschillende omstandigheden, waaruit zijn 
onschuld zou moeten blijken, doch daarna 
bekende, is het m. i. juist uit die houding 
req.'s opzet af te leiden. 

Mijn conclusie strekt tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den req . voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden arrest bewezen is 
verklaard, met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, dat enz. (zie conclusie); 

0 . t. a. v. het eerste middel, 
dat het op 14 Sept. 1940 vastgestelde 

Slachtverbod 1940 Varkens II , toentertijd 
niet is vastgesteld krachtens het eerst op 13 
Jan. 1941 in werking getreden Voedselvoor
zieningsbesluit; dat echter bij beschikking 
van den Secr.-Gen. van het Dep. van Land
bouw en Visscherij van 14 Jan. 1941, no. 969 
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Stet. no. IO genoemd Slachtverbod is gewij
zigd in dien zin, dat hetVoedselvoorzienings
besluit alsnog in den aanhef van dat Slacht
verbod is genoemd en de kennelijke strek
king van deze wijziging is geweest om alsnog 
aan dat Slachtverbod het karakter te ver
leenen van een krachtens dat Voedselvoor
zieningsbesluit vastgestelde regeling; 

dat req. nog heeft aangevoerd, dat in het 
genoemde Slachtverbod naast elkaar het 
slachten en het doen slachten van varkens is 
verboden en dat verbod slechts geldt voor 
een bepaald tijdvak, wat een en antler geheel 
in overeenstemming is met het bepaalde bij 
art. 9 der Landbouwcrisiswet 1933, terwijl 
daarentegen in het Voedselvoorzieningsbe
sluit alleen sprake is van slachten en niet 
van doen slachten en geenerlei bepaling is te 
vinden, volgens welke in bepaalde krachtens 
dat besluit ingestelde maatregelen ook het 
tijdperk moet worden aangegeven, gedurende 
hetwelk die maatregelen gelden; 

dat deze omstandigheden echter geen 
grond kunnen opleveren om aan de voormel
de wijzigingsbeschikking rechtsgevolg te ont
zeggen, aangezien er geen enkele reden is 
om de bij art. 4 van het Voedselvoorzie
ningsbesluit aan genoemden Secretaris-Ge
neraal verleende bevoegdheid om regelen te 
stellen omtrent het slachten van producten 
(waartoe ook varkens behooren) zoo be
perkt op te vatten, dat die regelen niet ook 
het doen slachten in den zin van art. 1 van 
het Slachtverbod 1940 Varkens II zouden 
mogen betreffen en niet ook voor een reeds 
bij de vaststelling aangegeven tijdsduur zou
den mogen wordcn gesteld; 

dat dus dit middel n iet opgaat; 
0. t. a. v. het tweede m iddel, 
dat de bewezenverklaring steunt op 1) een 

verklaring van req. als verdachte, zakelijk 
luidende, dat hij op 12 Sept. 1941 in een 
schuur achter ✓.ijn woning te Bussum alleen 
twee v arkens heeft geslacht, da t hij voor die 
slachting geen vergunning had gekregen , dat 
hij daarna op het land is gaan werken en des 
avonds bij zijn thuiskomst werd gearresteerd, 
dat hij dien avond en aanvankelijk ook nog 
den volgenden morgen tegenover de hem 
verhoorende agenten heeft ontkend de var
kens te hebben geslacht; alsmede op 2) een 
ambtseedig proces-verbaal v an B. Kamphuis 
en R. de Vries , beiden a gent van politic en 
onbezoldigd rijksveldwachter t e Bussum, 
zakelijk inhoudende, dat relatanten , na op 
6 Sept. 1941 t wee levende v arkens t e hebben 
aangetroffen in een schuur achter perceel 
Laarderweg 164 t e Bussum, zijnde de wo
ning van requirant, op 12 Sept. 1941 zagen, 
dat in die schuur geen varkens meer aanwe
zig waren en daarna in een bijkeuken van 
genoemd perceel aantroffen de helft v an een 
pas geslacht varken en nader omschreven 
kleinere gedeelten van varkens, dat req. d es 
avonds omstreeks 8.45 uur aan zijn woning 
verschenen, desgevraagd opgaf den geheelen 
<lag van huis te zijn geweest naar den pol
der om te hooien , van frauduleus geslachte 
varkens niets af te weten en geen verklaring 
te kunnen geven voor de door relatanten al-

daar gevonden partij varkensvleesch, dat 
req. daarop naar het politiebureau te Bus
sum is overgebracht en daar in arrest is ge
steld en den volgenden morgen nader ge
hoord, aanvankelijk bij zijn vorige verkla
ringen is gebleven om, nadat relatanten hem 
er op hadden gewezen, dat zij op 6 Sept. 1941 
in de schuur achter zijn woning twee levende 
varkens hadden aangetroffen en die varkens 
thans niet meer aanwezig waren, te verkla
ren, dat hij in de schuur achter zijn waning 
twee hem toebehoorende varkens had ge
slacht; 

dat in het bestreden arrest na de bewezen
verklaring volgt, dat het Hof uit de omstan
digheid, dat de verdachte tegenover de po
litie aanvankelijk heeft ontkend, de varkens 
te hebben geslacht, afleidt, dat hij bij het 
slachten der varkens de wetenschap bezat, 
dat <lit verboden was bij het voorschrift van 
art. 1 van het meergenoemde Slachtverbod ; 

dat het tegen deze overweging gerichte 
middel niet opgaat, aangezien het Hof uit 
hetgeen voormelde bewijsmiddelen inhouden 
omtrent req.'s aanvankelijke ontkenning de 
varkens te hebben geslacht, heeft kunnen af
leiden, dat req. tij dens het slachten geweten 
heeft, dat <lit slachten hem verboden was en 
de vraag, of het Hof dit terecht heeft ge
daan, in cassatie niet kan worden onder
zocht; 

Verwerpt het beroep . (N. J.) 

22 ]uni z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Motorrijtuigenbelastingwet art_ 
17.) 

De Rechter heeft - de verklaring van 
req. aan den verbalisant als juist aan
vaardende - uit die verklaring afge
leid, en ook kunnen af!eiden, dat het 
houderschap niet van req. op de Bau
leitung was overgegaan, doch req. zijn 
knecht deed rijden waar deze door de 
Bauleitung werd gedirigeerd. 

Op het beroep va n C. J. K. , vrac-htrijd er , 
wonen de te Rosm a len, req. van cassat ie tegen 
een mondeling von nis va n d en Po!itierechter 
bij de Arr.-Rechtbank te Arr. hem van 26 
Nov. 1941, wa.arbij , m et vernietiging Yan een 
op 24 Sept. 194 1 door <lien Rechter bij ver
stek gewezen m ond elin g v onI! is , req . ter 
zake van : ,,Als houder v;;,n een motorrijtuig 
daarmede op den openbaren w eg doen rij d en ~ 
zonder d a t daarvoor de verschuldigde . be
lasting is voldaan ", met aanha ling van de 
artt . I, 2, 3, 6, 17, 22, 23, 24 en 43 d er Mo
t or r ijtuigen belastingwet , 23 Sr., is veroor
deeld t ot eene geldboete van tien gulden en 
tien dagen vervangend e hechtenis ; (gepleit 
door Mr. H. 0. Thu nn issen). 

De Hooge Raa d , enz .; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het m iddel van cassatie, P,amEns 

den req. voorgesteld bij pleidooi, en luidende : 
,,S. en/of v.t. van art . 359 Sv. juncto a rt . 

528 Sv. e.v. en art. 23 Sr . en a rtt. I, 2, 3, 6, 
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l 7, 22, 23, 24, 43 Motorrijtuigenbelasting
wet 1926, door volgens lid 2, 3 en 4 van de 
aanteekening van het mondeling vonnis be
wezen te verklaren, .,dat verdachte op 18 
Oct. 1940 als houder van een motorrij~uig 
daarmede op den openbaren weg heeft doen 
rijden, zonder dat daarvoor de verschuldigde 
belasting is voldaan" aangezien : uit de aan
gehaalde bewijsmiddeien niet kan worden 
afgeleid, dat verdachte het bedoelde motor
rijtuig op den aangehaalden tijd hield . en 
kon worden aangemerkt als d e belasting
plichtige houder van art. 2 Motorrijtuigen
belastingwet ; ' ' 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van req. is bewezen verklaard, met qualifi
cal:ie en strafoplegging als voormeld, dat hij 
op 18' Oct. 1940 te Deil heeft d oen rijden op 
d en Rijksweg Waardenburg-Vianen_, zijnde 
openbare weg, door het te doen besturen door 
Ch. Beekveld, een motorrijtuig fabrieksmerk 
Nagirus, provinciaal letter en nummer H. Z. 
63996, motornummer 25284, van welk mo
torrijtuig hij de houder was, zonder dat 
daarvoor de verschuldigde motorrijtuigenbe
lasting betaald was; 

0 . omtrent het middel: 
dat voormelde bewezenverklaring onder 

meer berust op de volgende bewijsmiddelen: 
a. een op ambtseed opgemaakt proces

verbaal van verhoor van req. , zakelijk als 
door req . bij dat verhoor verklaard inhou
d ende: dat hij op I 8 Oct. I 940 inderdaad 
houder was van een motorrijtuig als in de 
telastelegging omschreven; dat Ch. Beek
veld in zijn dienst was, en hij hem opdracht 
had gegeven om met dat motorrijtuig te rij
den in opdracht vanwege d e Bauleitung van 
het vliegveld te Eindhoven; 

b. de verklaring van req. ter terechtzit
ting: .,dat hij in de maand October I 940 in 
huurkoop had een vierwielig vrachtmotor
rij tuig, fabrieksmerk Nagirus, motornummer 
25284, Provinciaal letter en nummer H. Z. 
63996, welk motorrijtuig hij in die maand 
had verhuurd aan de Bauleitung van het 
vliegveld te Eindhoven; dat h ij dat motor
rijtuig had verhuurd met den chauffeur Ch . 
Beekveld; dat die chauffeur dat motorrijtuig 
in opdracht van hem, verdachte, had gereden 
naar dat vliegveld en aldaar de ritten moest 
maken die hem door de Bauleitung van dat 
vliegveld werden opgedragen"; · 

dat nu we!, blijkens het proces-verbaal der 
terechtzitting, req, aldaar heeft betwist dat 
hij houder was van het motorrijtuig, omdat 
hij dat in huurkoop had en omdat hij over 
dat motorrijtuig niets meer te zeggen zou 
hebben gehad, doch , blijkens de aanteeke
ning van het mondeling vonnis, de Rechter, 
d e hierboven sub a vermelde verklaring van 
req. als juist aanvaardende, u it die verkla
ring heeft afgeleid, en ook heeft kunnen af
Jeiden, dat het houderschap niet van req. op 
voormelde Bau)eitung was overgegaan, doch 
req. zijn knecht deed rijden waar deze door 
de Bauleitung werd gedirigeerd: 

dat derhalve het middel n iet kan slagen, 
Verwerpt het beroep. 

[Gewezen ouereenkomstig de conclusie van 
den Adu.-Gen. Wijnueldt.J 

(N. J.) 

22 ]uni z942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Prijzenbeschikking 1940 I art. 4.) 

De kennelijke strekking van de Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939 is de 
mogelijkheid te scheppen om in het 
maatschappelijk verkeer in alle gevallen, 
waarin tegen een bepaalden prijs een 
zekere prestatie wordt verricht, prijsop
drijving tegen te gaan, onverschillig of 
die praestatie bestaat in het verschaffen 
van den eigendom of het genot van eenig 
goed dan wel uit het verrichten van 
diensten; met deze strekking is onver
eenigbaar de opvatting, dat het verrich
ten van bepaalde diensten, ofschoon niet 
genoemd in de uitzonderingsbepaling 
van art. 7 der Prijzenbeschikking 1940, 
niet zou opleveren het verrichten van 
diensten genoemd in art. 4 van die be
schikking, alleen omdat die diensten 
worden verricht ingevolge een overeen-
komst, welke in het B. W. een bijzon
dere regeling heeft gekregen; onder ,,ver
richten van diensten" valt niet alleen 
het .,verrichten van enkele diensten" in 
den zin van art. 1637 B. W. 

Op het beroep van J . W., rijwielstalling-
houder, wonende te Groningen, req. van _cas
satie tegen een arrest van het Gerechtshof 
te Arnhem van 5 Fehr. 1942, waarbij dit Hof, 
rechtdoende in hooger beroep ingevolge ver
wijzing door den Hoogen Raad bij arrest van 
10 Nov. 1941, met vernietiging van een 
schriftelijk vonnis van den P olitierechter bij 
de Arr.-Rechtbank te Groningen van 2r Jan. 
1941, req. ter zake van ,,een voorschrift ge
geven krachtens art. 4 der Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939 opzettelijk niet nako
men", met aanhaling van art. 12 van gemelde
wet en de artt. 1, 2, 3, 4 van de Prijzenbe
schikking 1940 no. I, hee ft veroordeeld tot 
een geldboete van tien gulden en tien dagen 
vervangende hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij schriftuur: 
,,S., althans v. t. van de artt. 3, 4 en 12 der· 

Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939, van 
de artt. 1, 2, 3, 4 der Prijzenbeschikking 1940-
no. 1, van de artt. 415 en 422 Sv., en voor 
zooveel noodig mede van de artt. 1637, 1731 
en 1744 B . W ., doordat het Hof ten onrechte· 
het stallen van een rijwiel door een exploitant 
van een rijwielbewaarplaats als een dienst in 
den zin van de Prijsopdrijvings- en Hamster
wet x939 en van de Prijzenbeschikking 1940• 
no. 1 beschouwde;" 

0. dat bij het bestreden arrest is bewezen 
verklaard, met qualificatie en strafoplegl{ing
als voormeld, dat req. op of omstreeks 30-
Sept. 1940 in de gemeente Groningen opzet
telijk in strijd met het hiema genoemde voor
schrift voor J. v. d. N. de dienst heeft ver
richt van het stallen van <liens rijwiel in de· 
door verdachte geexploiteerde rijwielbewaar

plaats in perceel Bleekerstraat 28 voor den 
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tijd van een dag of een gedeelte van een dag 
tegen den prijs van 10 cent, terwijl hij bij het 
meerendeel van de door hem op 9 Mei 1940 
verrichte soortgelijke diensten daarvoor een 
prijs had berekend van 5 cent per dag of ge
deelte van een dag en per rijwiel, zulks ter
wijl de Secr.-Gen., waame,mend Hoofd van 
de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij bij beschikking van n Juli 1940, af
gekondigd op 27 Juli 1940, krachtens art. 3 
en 4 der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939 had bepaald, bij art. 1 dat het aan ieder 
verboden was eenig goed te koop aan te bie
den of te verkoopen tegen den hoogeren prijs 
dan dien, welke hij bij het meerendeel van 
<le door hem op 9 Mei 1940 afgesloten trans
acties betreffende soortgelijke goederen in 
eenzelfde hoeveelheid en eenzelfde hoedanig
heid had berekend zoomede in art. 2, dat in
dien iemand op 9 Mei 1940 geen der trans
acties als bedoeld in art. 1 had verricht of 
indien de door hem op dien datum berekende 
prijs als een uitzonderlijke moest worden be
schouwd dat hij ten hoogste den prijs mocht 
vragen of in rekening brengen, welke hij bij 
het meerendeel van de door hem in het tijd
vak van 9 April tot 9 Mei 1940 afgesloten 
t ran~acties betreffende soortgelijke goederen 
in eenzelfde hoeveelheid en van eenzelfde 
hoedanigheid had berekend, alsmede dat de 
bepalingen van de artt. 1 en 2 van die be
schikking van overeenkomstige toepassing 
waren met betrekking tot het te huur aan
bieden en verhuren van goederen en het ver
richten van diensten; 

0. wat het middel betreft: 
dat dit aldus is toegelicht, dat in art. 4 der 

Prijzenbeschikking 1940 I ongeveer dezelfde 
terminologie is gebruikt als in art. 1637 B. 
W . en hieruit mag worden afgeleid, dat de 
in dat art. 4 vermelde diensten dezelfde zijn 
als die welke in genoemd art. 1637 bedoeld 
.zijn ; 

dat ook reeds voor het Hof namens req. is 
.aangevoerd, dat het stallen van een rijwiel 
door een exploitant van een rijwielbewaar
plaats een overeenkomst met eigen karakter 
oplevert (n.l. bewaargeving) en niet een 
,overeenkomst tot het verrichten van enkele 
diensten, welke slechts de strekking tot het 
verrichten van arbeid heeft, zooals blijkt uit 
art. 1637 B. W.; 

dat het Hof dit verweer heeft verworpen 
-op navolgende gronde n: .,dat uit niets blijkt, 
dat in de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939 en in aansluiting daaraan in de Prijzen
beschikking 1940 no. I aan den term ,,ver
richten van diensten" dezelfde beteekenis 
moet worden gehecht als aan ,,het verrichten 
van enkele diensten" in art. 1637 B. W.; dat 
het veeleer de kennelijke bedoeling van ge
noemde wet is in alle gevallen, waarin tegen 
een bepaalden prijs een zekere praestatie 
wordt verricht, degenen, die zich dergelijke 
praestaties willen verschaffen, tegen prijsop
<lrijving te beschermen en dit doe! zeker niet 
ten volle zou worden bereikt, indien de op
vatting van den raadsman als juist zou wor
.den aanvaard"; 

dat inderdaad de kennelijke strekking van 
de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 is 
de mogelijkheid te scheppen om in het maat
schappelijk verkeer in alle gevallen, waarin 
tegen een bepaalden prijs een zekere praesta
tie wordt verricht, prijsopdrijving tegen te 
gaan, onverschillig of die praestatie bestaat 
in het verschaffen van den eigendom of het 
genot van eenig goed dan wel uit het ver
richten van diensten en met deze strekking 
onvereenigbaar is de opvatting, dat het ver
richten van bepaalde diensten, ofschoon niet 
genoemd in de uitzonderingsbepaling van art. 
7 der Prijzenbeschikking 1940, niet zou op
leveren het verrichten van diensten genoemd 
in art. 4 van die beschikking, alleen omcfat 
die diensten worden verricht ingevolge een 
overeenkomst, welke in het Burgerlijk Wet
boek een bijzondere regeling heeft gekregen; 

dat ook het beroep op de woorden van art. 
1637 B. W. den req. niet kan helpen, omdat, 
ook al zou hij terecht van meening zijn, dat 
onder de in dat artikel bedoelde overeen
komsten tot het verrichten van enkele dien
sten, welke door de aan dezelve eigen bepa
lingen en bedongen voorwaarden worden ge
regeerd, niet valt een overeenkomst tot het 
verrichten van de in de bewezenverklaring 
omschreven diensten van bewaameming, dit 
nog geenszins zou medebrengen, dat de Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939 geheel in 
het algemeen sprekende van het verrichten 
van diensten, daaronder niet verstaat dien
sten verricht ingevolge zulk een niet in art. 
1637 B. W. bedoelde overeenkomst; 

dat dus hei: middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. ambtshalve: 
dat het bestreden arrest niet als toegepast 

vermeldt art. 23 Sr., op welk artikel berust de 
opgelegde vervangende hechtenisstraf, maar 
de Hooge Raad termen aanwezig oordeelt in 
deze te handelen volgens art. 442 Sv.; 

Vemietigt het bestreden arrest, doch alleen 
voor zooveel daarin ontbreekt de aanhaling 
van na te melden wetsartikelen; 

Verstaat, dat onder de wettelijke voor
schriften, waarop de oplegging van straf be
rust, mede wordt vermeld art. 23 Sr.; 

Verwerpt overigens het beroep. 

[Adv.-Gen. Wijnveldt, die concludeerde 
tot verwerping van het beroep, merkte t. a. v. 
het middel o. a. op: 

,,Ook ik meen, dat geen enkel punt is aan 
te wijzen, waarom art. 4 der Prijzenbeschik
king 1940, no. 1 zou verklaard moeten worden 
uit de bewoordingen gebruikt in art. 1637 
B. W. Het tegendeel acht ik het geval. Art. 
1637 B. W. spreekt over ,,het verrichten van 
enkele diensten" om deze te onderscheiden 
van de arbeidsovereenkomst en de aanneming 
van werk. Art. 4 der Prijzenbeschikking 1940 
no. 1 regelt in art. 1 het koopen en verkoo
pen, handelingen waarbij de prijsopdrijving 
den hoofdrol speelt, en brengt overeenkom
stige toepassing der daarvoor geldende rege
len t en opzichte van te huur aanbieden en 
verhuren van goederen en het verrichten van 
diensten. Dit acht ik zeer begrijpelijk en juist, 
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want wanneer de wetgever toeliet b.v. bij 
verkoop allerlei handelingen te onderschei
den, als inpakken, thuisbrengen enz. en daar
voor afzonderlijk te berekenen, dan werden 
alle prijsopdrijvingsverboden zonder belang. 
Ook het verrichten van diensten moest dus 
getroffen worden en dit volkomen los van het 
begrip ,,enkele diensten" in art. 1637 B. W. 
De bewoordingen van meergenoemd art. 4 
laten dan ook een ruime uitlegging niet al
leen toe, maar dwingen m. i. zelfs in die rich
ting. 

Mijn conclusie strekt tot verwerping van 
het beroep."] (N. J.) 

22 ]uni z942. ARREST van den Hoogen 
Raad.(Besluit Secr.-Gen. van Justitie 
inz. berechting v. strafzaken, rakende 
econ. !even art. 2.) 

Noch ingevolge eenige bepaling van 
het Besluit d.d. 7 April 1941 van den 
Secr.-Gen. van het Dep. van Justitie 
met betrekking tot de berechting van 
strafzaken rakende het eeonomisch !e
ven, noch krachtens eenig ander wette
lijk voorschrift was de Econ. Rechter 
bevoegd van het telastgelegde feit ken
nis te nemen. 

Op het beroep van P. K ., zonder beroep, 
wonende te Hattem, req. van cassatie tegen 
een mondeling vonnis van den Econ. Rechter 
bij de Arr.-Reehtbank te Zutphen van 23 
Fehr. 1942, waarbij req. ter zake van: ,,op
zettelijk niet voldoen aan een vordering als 
bedoeld in art. 1 van het Alg. Vorderingsbe
sluit 1940", met aanhaling van de artt. 1, 3, 
4 , 5, 12, 19 en 20 van genoemd_ Besluit, 23 
en gr Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
van tien gulden en tien dagen vervangende 
heehtenis; (gepleit door Mr. P. S. Noyon). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van eassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, en luidende: 
,,I. S. of v. t. der artt. 1, 3, 4, 5, 12 Alg. 

Vorderingsbesluit 1940 j 0
• 350, 351, 352, 367 

Sv., 3 Besluit Seer.-Gen. van Justitie no. 
71/1941, door het telastegelegde en bewezen
verklaarde feit strafbaar te verklaren, of
sehoon dit, n.l. het doen hooien en doen weg
halen van hooi niet is een niet voldoen aan 
een vordering tot ter besehikkingstelling in 
gebruik van onroerend goed. 

II. S. of v. t. der zelfde artikelen door het 
telastegelegde en bewezenverklaarde feit 
strafbaar te verklaren, ofschoon dit niet ver
meldt den tijd, binnen welken de verdaehte 
ingevolge de hem op grond van art. 4 sub 3 
gegeven last aan de vordering moest voldoen. 

II. S . of v. t . der artt. 261, 348, 349, 367 
Sv., j 0

• 3 Besluit Seer.-Gen. van Justitie no. 
71 /1941 door de dagvaarding niet nietig te 
verklaren, ofsehoon de inaehtneming van een 
dee! der door het Alg. Vorderingsbesluit 1940 
voorgesehreven formaliteitcn en de aanwe
zigheid van het vereischte, dat de vordering 

behoorde tot het ressort van het Departe
ment van Landbouw en Visseherij niet met 
zoovele woorden zijn vermeld, doch slechts 
door een verwijzing naar de artt. 3 en 4 van 
genoemd Besluit en door de clausule: ,,zijnde 
de vordering gesehied . . . . . . ook overigens 
in overeenstemming met de regelen bij het 
Alg. Vorderingsbesluit gesteld". 

IV. S. of v. t. der artt . 162, 163 Grond
wet, 56 en 57 der Wet R. 0., 1, 2, 3 Besluit 
Seer.- Gen. van Justitie no. 71/1941 j O

• 348, 
349, 367 Sv., door zich niet onbevoegd te 
verklaren, van het telastegelegde feit kennis 
te nemen, ofsehoon geen wettelijke bepaling 
den Econ. Reehter ten deze bevoegd ver
klaart. 

V. S. of v. t. der artt. 359, 367 Sv., 3 
Besluit Secr.-Gen. van Justitie no. 71/1941, 
door bewezen te verklaren, dat de vordering 
geschied is in overeenstemming met de rege
len bij het Alg. Vorderingsbesluit gesteld, 
ofsehoon de gebruikte bewijsmiddelen daar
toe geen reden kunnen geven, blijkende met 
name hieruit niet, dat de maehtiging, aan 
Ir. N. H. H . Addens gegeven, cf. art. 4 Alg. 
Vorderingsbesluit schriftelijk was. 

VI. S. of v. t. derzelfde artikelen door 
bewezen te verklaren, dat de verdaehte door 
te doen hooien en hooi te doen weghalen aan 
de vordering, in de bewezenverklaring om
schreven, niet heeft voldaan, ofschoon de ge
bruikte bewijsmiddelen hiertoe geen reden 
kunnen geven". 

0. dat bij dagvaarding aan req. is te lastc 
gelegd: dat hij te Hattem, op of omstreeks 
23 Juni 1941, opzettelijk, althans door zijn 
grove sehuld niet heeft voldaan aan een vor
dering tot de beschikkingstelling in gebruik 
van den Staat van drie pereeelen aan hem in 
eigendom toebehoorend hooiland, t.w. de 
Reppelman-Seetie C . 47, de Gortepot-Sectie 
B. 137/138, en de Netelhorst-Sectie B. 494 
en 2 2 7, welke vordering, op 2 1 J uni hem aan 
zijn woonplaats persoonlijk afgegeven door 
de gemeenteveldwachter J. de Ruiter namens 
Ir. N. H . H. Addens, en op de in a rt. 4 aan
gegeven wijze plaats gehad hebbende, gedaan 
werd door I r . N . H. H. Addens voornoemd, 
Produetie-Con,missaris voor den Akker- en 
Weidebouw vbor de provineie Gelderland, 
zijnde Ir. N. H. H. Addens door den S eer.
Gen. van het Dep. van Landbouw en Vee
teelt gemachtigd op 30 April 1941, overeen
komstig het bepaalde in art. 3 van het Alg. 
Vorderingsbesluit 1940, om namenll hem de 
besehikkingstelling van goederen aan den 
Staat te vorderen, zijnde de vordering ge
sehied in overeenstemming met den Seer.
Gen. van het Dep. van Handel, N ijverheid 
en Scheepvaart en ook overigens in ove:reen
stemming met de regelen bij het Alg. Vorde
ringsbesluit gesteld, door opzettelijk, althans 
door zijn grove schuld op 23 Juni zijn knechts 
nog op een der genoemde pereeelen te doen 
hooien en van dat pereeel twee voer hooi te 
doen weghalen door R. Rietberg; 

0. naar aanleiding van het vierde middel: 
dat noeh ingevolge eenige bepaling van 

het Besluit d.d. 7 April 1941 van den Seer.
Gen. van het D ep. van Just itie met betrek-
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king tot de berechting van strafzaken raken
de het economisch !even, noch krachtens 
eenig ander wettelijk voorschrift, de Econ. 
Rechter bevoegd was van het te laste gelegde 
feit kennis te nemen, derhalve het middel 
juist is, en de andere middelen niet voor be
handeling in aanmerking kunnen komen; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
En rechtdoende volgens art. 105 der Wet 

R.0.: 
Verklaart den Econ. Rechter onbevoegd 

van het te laste gelegde feit kennis te nemen. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van Adv.-Gen. Wijnveldt, die o. m. op
merkte: 

,,De raadsman van req. heeft bij pleidooi 
duidelijk uiteengezet, dat beantwoording van 
d e stelling opgenomen in het eerste middel 
voor de zaak van overwegend belang is. 

D it neemt echter niet weg, dat de Hooge 
Raad naar mijn verwachting een anderen weg 
zal volgen, al draagt req. het eerste middel 
primair, het- tweede subsidiair, en de vier 
overige middelen meer subsidiair voor. 

Naar mijn meening dient in de eerste plaats 
het vierde middel ter sprake te komen, dat 
stelt, dat de Econ. Rechter onbevoegd was 
van deze zaak kennis te nemen. 

Het Alg. Vorderingsbesluit 1940, dat is af
gekondigd in het Ver.blad 22, d.d. 24 Aug. 
1940, no. no, en <lien dag in werking trad, 
bevat geen bijzondere regeling betreffende 
de bevoegdheid des rechters, en kon ook 
moeilijk den Econ. Rechter noemen, daar 
deze instelling eerst later in het )even is ge
roepen, zoodat voor de strafvervolgingen, be
doeld in art. 14 van het Besluit de gewone, 
destijds bestaande regelen golden. 

Het Besluit van den Secr.-Gen. van het 
Dep. van Justitie met betrckking tot de be
rechting van strafzaken, rakende het econo
mische )even trad in werking op 15 Mei 1941 
(Ver.blad 15, d.d. 9 April 1941 no. 71) daar
bij in art. 7 lid 2 bepalend, dat het niet van 
toepassing is op zaken, v66r dien datum bij 
eenig gerecht aanhangig gemaakt. Ook hier
uit vloeit m . i. voort, dat voor dicn 15den 
Mei 1941 niet werd afgeweken van de gewone 
regelen der bevoegdheid opgenomen in de 
Wet R. 0. en het W. v. Sv. 

De eerste vraag welke te beantwoorden is, 
betreft m . i. het punt of de zaken bedoeld in 
het Besluit en welke voor 15 Mei 1941 door 
den gewonen rechter behandeld werdcn, 
daama alleen aan het oordeel van den Econ. 
Rechter onderworpen kunnen worden. D it is 
naar mijn oordeel zeker het geval, immers 
art. 2 van het Besluit bepaalt, dat de Econ. 
Rechter in eersten aanleg bij uitsluiting oor
deelt over alle misdrijven en overtredingen, 
waartegen straf is bedreigd in de in deze be
paling vennelde wetten, verordeningen en 
voorschriften. 

Vervolgens rijst dan de vraag of tot de 
opsomming in meergenoemd art. 2 ook be
hoort het Alg. Vorderingsbesluit 1940. M. i. 
moet deze vraag ontkennend worden beant
woord. 

H et Alg. Vorderingsbesluit 1940 berust 

blijkens den aanhef op par. r van de Veror
dening no. 23/1940 en zulks in overeenstem
ming met de paragrafen 2 en 3 van de Ver
ordening no. 3/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette N ederlandsche gebied, 
en steunt niet op, of vloeit niet voort uit, een 
der in art. 2 van het Besluit onder 1 tot en 
met 13 genoemde regelingen, terwijl het even
min behoort tot de onder 14 genoemde 
rechtsvoorschriften, daar het Besluit omtrent 
de bevoegdheid des rechters niets bepaalt. 

Ook de vraag of de Econ. R echter niet 
meer en andere strafbare feiten mag berech
ten, welke tot de kennisneming van de rech
terlijke macht behooren, dan hem bij het 
Besluit zijn opgedragen, zal ontkennend moe
ten worden beantwoord, daar deze grootere 
bevoegdheid <lien rechter nergens wordt ver
leend, en nu het Besluit, dat de instelling 
schept, daarmede kennelijk een afwijking in 
het !even roept van de gewone bevoegdheids
regelen, deze uitzondering in engen zin moet 
worden uitgelegd. 

Ik ben het derhalve met dit middel eens 
en van meening, dat de Econ. Rechter zich 
in deze zaak onbevoegd had behooren te ver
klaren. 

Mocht de Hooge Raad een van mijne mee
ning afwijkend oordeel omtrent dit middel 
uitspreken, enz. 

Het vijfde middel acht ik onjuist op de
zelfde gronden als besproken bij het derde 
middel, daar door de wijze van telastelegging 
niet nader behoeft te blijken dat de mach
tiging door den Secretaris-Generaal aan Ir. 
Addens gegeven schriftelijk was. De alge
meene formuleering omvat ook dit punt. 
Overigens noemt dit middel ten onrechte art. 
4 van het Alg. Vorderingsbesluit. Dit betreft 
den schriftelijken last, welke aan den per
soon van wien gevorderd wordt, moet war
den uitgereikt, en daarvan blijkt wel uit de 
bewijsmiddelen door de verklaring van Ir. 
Addens. 

Het zesde middel gaat er van uit, dat de 
woorden der telastelegging: ,,dat hij . . . niet 
heeft voldaan aan een vordering, enz." zou
den kunnen worden opgevat als meer dan 
zuiver quali ficatieve beteekenis te hebben. 
Zij zouden dan beteekenen, dat het doen 
hooien en hooi doen weghalen geschiedde op 
een dusdanige wijze, dat hiermede in strijd 
met de plicht tot terbeschikkingstelling werd 
gehandeld. Naar de raadsman opmerkte blijkt 
dan echter niet uit de bewijsmiddelen, dat 
deze handelingen strijd met de vordering op
leverden. 

Ik ben van een tegenovergesteld gevoelen 
en zette hierboven reeds uiteen, dat hooien 
en hooi weghalen feitelijke handelingen zijn, 
uit welke zonder meer volgt, dat iemand die 
deze verricht of doet verrichten, het land 
waarop dit werk geschiedt, niet ter beschik
king van een antler stelt en kan stellen, maar 
het zelf gebruikt. 

Gezien het vierde middel concludeer ik, 
dat de Hoage Raad het bestreden vonnis 
moge vernietigen en alsnog den Economi
schen Rechter onbevoegd verklaren van deze 
zaak kennis te nemen."] (N. J.) 
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26 ]uni 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet art. 9.) 

Alleen de vraag, of de aangeboden 
voorstelling ter onderscheiding van in
zenders waren van die van anderen kan 
dienen of - i. v. m. het derde lid van 
art. 4 - daarvoor ma·g dienen, is ten 
deze beslissend, niet de omstandigheid, 
dat de belanghebbende het merk al dan 
niet heeft gebruikt of zal gebruiken. 
Deze laatste omstandigheid heeft wel 
beslissende beteekenis voor het ontstaan 
en voortbestaan van het recht tot uit
sluitend gebruik van een merk, maar 
niet voor de _vraag, of de ter inschrijving 
aangeboden voorstelling al dan niet een 
merk in den zin der wet kan opleveren. 
Van misbruik van recht kan hier geen 
sprake zijn. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
de Directeur van het Bureau voor den In

dustrieelen Eigendom te 's-Gravenhage (adv. 
Mr. D. J. Veegens, te 's-Gravenhage); 

dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage, 2e 
Kamer, bij beschikking van 23 Jan. 1942 op 
het beroep van verzoeker heeft bekrachtigd 
de beschikking van de Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage, 3e Kamer, van 30 Sept. 1941, 
waarbij deze op verzoek van de N.V. ,,Tur
mac" Turkish-Macedonian Tobacco Compa
ny te Amsterdam het Bureau voor den In
dustrieelen Eigendom heeft bevolen alsnog 
de vernieuwde inschrijving te bewerkstelligen 
van het op 10 Juni 1921 onder no. 43169 in
geschreven merk ,,Urmac" van gerequestreer
de; 

dat verzoeker tegen de beschikking van het 
Hof beroep in cassatie instelt onder aanvoe
ring van de volgende twee middelen van cas
satie: 

I. dat het Hof door te beslissen als voor
meld vooreerst heeft geschonden en/of ver
keerd heeft toegepast de artt. 3, 4, 5, 9, 12, 
12bis en 19 Merkenwet en art. 48 Rv.; 

dat toch het Hof ten onrechte heeft aange
nomen, dat ,,Urmac" een merk in den zin der 
Merkenwet is; 

dat volgens den aanhef van art. 3 lid 1 
Merkenwet het recht tot het uitsluitend ge
bruik van een merk ter onderscheiding van 
iemands fabrieks- of handelswaren van die 
anderen toekomt aan dengene, die het eerst 
tot het omschreven doe! van dat merk in het 
Rijk in Europa gebruik heeft gemaakt; 

dat derhalve een bestanddeel van het wet
telijk begrip ,,merk" is, dat een fabrikant of 
handelaar het - niet schijnbaar, doch werke
lijk - gebruikt, althans beoogt te gebruiken, 
ter onderscheiding van zijn waren; 

dat echter in de woorden van het Hof zelf 
,,een kenmerk van een defensief merk juist 
is dat het niet gebruikt wordt", waaruit volgt, 
dat de inzender van een defensieve voorstel
ling geen merk ter inschrijving inzendt; 

dat de artt. 5 lid 1, 8 lid 1 en 19 Merken
wet het Bureau slechts verplichten een inge
zonden merk in te schrijven, onderscheiden
lijk de inschrijving van een merk te vernieu
wen; 

dat Uw Raad dan ook in zijn beschikking 
van 6 April 1936, N. J. 1936, no. 470, B.I.E. 
1936 biz. 59 (Kathodenfallableiter) heeft uit
gemaakt, dat het Bureau bevoegd en ver
plicht is om de inschrijving te weigeren van 
wat wel als merk wordt aangeboden, doch :n 
den zin der Merkenwet door gebrek van on
derscheidend vermogen niet een merk is; 

dat verzoeker zich op grond van Uw be
schikkingen van 9 Juli 1937, N. J. 1937, no. 
rn65, B.I.E. 1938, biz. 13 (Simplexite) en 8 
Juli 1938; N. J. 1939, no. 339, B.I.E. 1938, 
biz. 107 (Terzen) ook gerechtigd en verplicht 
acht te weigeren een voorstelling als merk in 
te schrijven ten name van een particulier, die 
geene fabriek of handelsinrichting bezit, daar 
het recht tot uitsluitend gebruik van een 
merk niet bestaanbaar is zonder bezit van 
een fabriek of handelsinrichting, tot onder
scheiding van welker waren de ingezonden 
voorstelling bestemd is; 

dat het Hof dus bij een juiste toepassing 
van de ter zake geldende wettelijke bepalin
gen niet in het midden had mogen laten, maar 
had moeten onderzoeken, of de vernieuwde 
inschrijving, als door gerequestreerde ver
zocht, al dannieteendefensiefkarakterdroeg; 

dat het Hof voorts ten onrechte beteekenis 
hecht aan de omstandigheid, dat in ons wet
telijk stelsel aan het Bureau noch de gege
vens, noch de middelen om zich deze ge
gevens te verschaffen, ten dienste zouden 
staan, teneinde zich over den al- dan niet
defensieven aard van een (zgn.) merk te ver
gewissen; 

dat verzoeker regelmatig op tal van feiten 
moet letten; dat hij immers bij iedere in
schrijving onder meer moet beoordeelen: 

a. of hetgeen ter inschrijving wordt aan
geboden, onderscheidend kenmerk (kracht) 
als merk bezit, waarbij hij rekening dient te 
houden met alle omstandigheden, met name 
met den duur van het gebruik (Uw boven
aangehaalde Kathodenfallableiter-beschik
king en art. 6, lid 2 onder 2e van het herziene 
verdrag van Parijs van 20 Maart 1883 tot be
scherming van den industrieelen eigendom, 
op 6 Nov. 1925 te 's-Gravenhage ondertee
kend, goedgekeurd bij de wet van 1 5 Maart 
1928, S. 64 en afgekondigd bij K. B. van 6 
Juni 1928, S. 196, verder genoemd Uniever
drag), 

b. of het aangeboden merk hier te lande 
algemeen bekend is als zijnde reeds het merk 
van een onderdaan van een antler verdrag
sluitend land en gebruikt voor gelijke of 
soortgelijke waren (art. 6bis lid 1 van het 
Unieverdrag); 

dat het bezwaar van het Hof zeker niet 
kan gelden indien - gelijk in deze zaak door 
verzoeker gesteld, doch door het Hof in het 
midden gelaten is - de inzender in den loop 
der procedure het defensief karakter van de 
verzochte inschrijving erkent; 

II. dat het Hof door te beslissen als voor
meld voorts heeft geschonden en/of verkeerd 
toegepast de in het eerste middel aangehaal
de artikelen, zoomede de artt. 8, 10, 17 en 18 
Merkenwet, 14 A. B., 1401 en 1402 B. W., 
328bis en 337 Sr.; 
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dat dit middel wordt voorgesteld primair 
voor het geval Uw Raad mocht aannemen, 
dat de inschrijving van een merk slechts 
schept een vermoeden van eerste gebruik en 
subsidiair voor het geval hij mocht beslissen, 
dat de inzending aan het Bureau voor den 
Industrieelen Eigendom, gevolgd door in
schrijving, een daad van gebruik van het 
merk oplevert (vgl. hierover van der Zanden 
in B .I.E. 1941, blz. 13 e.v.); 

dat het voomaamste gevolg van de inschrij
ving van een merk is, dat degene, te wiens 
name zij is geschied, behoudens bewijs van 
het tegendeel wordt geacht de eerste gebrui
ker van - en mitsdien de rechthebbende op 
- het merk te zijn en dat t e zijnen gunste 
voor den duur van de inschrijving een weder
legbaar vermoeden van voortdurend gebruik 
geldt; 

dat de inschrijving van een merk verzoeker 
voorts verhindert voor dezelfde soort(en) 
van waren merken in te schrijven, welke ge
heel of in hoofdzaak overeenstemmen met 
het ingeschreven merk; 

dat de inschrijving van een voorstelling, 
welke niet, althans niet werkelijk, wordt ge
bruikt als merk in den zin van de Merkenwct, 
noch bestemd is om (werkelijk) als zoodanig 
te worden gebruikt, de mededingers van den 
inzender, die merken, in hoofdzaak overeen
stemmende met het defensieve, wenschen te 
bezigen, stelt voor de moeilijke keuze zulk 
een inschrijving eerst langs den omslachtigen 
en kostbaren weg van art. 10 lid 2 Merkenwct 
te laten doorhalen of, indien zij de niet te 
onderschatten practische voordeelen van een 
ingeschreven m erk niet willen missen, hun 
voomemens te wijzigen; 

dat het laten inschrijven van een defen
sieve voorstelling mitsdien oplevert een mis
bruik van recht, vermits de inzender daar
mede beoogt de voordeelen aan een insch rij
ving verbonden deelachtig te worden voor een 
doel, dat in strijd is met zin en strekking van 
de Merkenwet, hoewel bet doel der wet haar 
geoorloofd gebruik begrenst (vgl. Meyers, 
,,Misbruik van recht en wetsontduiking" in 
Annalen voor Rechtsgeleerdheid en S taats
wetenscbappen (Leuven) 1937, blz. 715); 

dat hij, die een defensieve voorstelling ter 
inschrijving als merk inzendt, daarmede be
oogt den omvang van de bescherming van het 
merk, dat hij in werkelijkheid gebruikt, zelf 

. te bepalen en we! in ruimere mate, dan de 
wet , gelijk zij door den recbter wordt toege
past, hem verzekert, met andere woorden be
oogt zij n mededingers te weerbouden van het 
gebruik van wettelijk geoorloofde merken; 

dat gerequestreerde bij inscbrijving van 
haa r defensieve voorstelling dus niet alleen 
geen oirbaar belang heeft, maar d aardoor 
dreigt derden emstig te benadeelen, vgl. over 
misbruik van recht in het algemeen de arres
ten van Uwen Raad van 13 Maart 1936, N. J. 
1936, no. 145, en 2 Dec. 1937, N. J. 1938 no. 
353, en op merkenrechtelijk gebied in bet bij
zonder die van 12 Jan. 1939, N. J. 1939, no. 
535, B.I.E. 1939, blz. 62 (Bayer) en 14 Juni 
1940, N. J. 1941, no. 109, B.I.E. 1940, blz. 
109 (P.B.L.); 

dat het een ambtelijke instantie als het 
Bureau voor den I ndustrieelen Eigendom 
niet geoorloofd is zijn medewerking te ver
leenen aan een bandeling, die misbruik van 
recht oplevert (Meyers, t .a.p. blz. 724), zon
der dat bet noodig is daarvoor een posit ief 
voorschrift in te roepen; 

dat zoodanige bepaling aan te wijzen is, 
ingeval Uw Raad de in alinea 16 van dit ver
zoekschrift subsidiair omscbreven leer mocht 
aanvaarden, en we! in art. 4 lid 3 der M er
kenwet; 

dat toch, indien het uitlokken van een in
schrijving als merk oplevert een daad van ge
bruik en indien dat gebruik niet wordt ge
volgd door eenig (werkelijk) gebruik in bet 
verkeer, terwijl zoodanig verder gebruik ook 
niet is beoogd, het ,,merk" gezegd kan wor
den woorden of voorstellingen te bevatten, 
waardoor het (eenige) gebruik daarvan in 
strijd is met de openbare orde, hetgeen na het 
hiervoor te berde gebrachte niet nader be
l10eft te worden betoogd; 

dat verzoeker er ten slotte nog op wil wij
zen, dat het bezigen van defensieve inschrij 
vingen ten onzent wordt veroordeeld door 
Pfeffer, Grondbegrippen van Nederlandsch 
Mededingingsrecht, biz. 248, en in Zwitser
land door D avid, biz. 173/4, en Mutter, biz. 
145/6 (vgl. hierbij de bespreking in B.I.E. 
1942, biz. 10) , alsmede door een uitspraak 
van het Bundesgericht van 9 December 1931, 
Entsch . 57, biz. 603, terwijl het in Engeland 
is beperkt door section 26 (1) van de Trade 
Marks Act 1938; 

dat de defensieve inschrijvingen inDuitsch
land worden erkend, doch in den laatsten tijd 
in rechtspraak (Reichsgericht 28 Dec. 1932, 
Mu W 1933, III, G.R.U.R. 1933, 236) en 
litteratuur (Reimer, Wettbewerks- und Wa
renzeichenrecht, biz. 288 en Pinzger, Waren
zeichenrecht, 2de druk, blz. 140) een reactie 
te bespeuren is; 

Weshalve verzoeker zich wendt tot Uwen 
Hoogen Raad met het eerbiedig verzoek de 
bescbikking waarvan cassatie te vemietigen 
en de zaak te verwijzen naar het Gerechtshof 
te 's-Gravenhage, ten einde met inachtne
ming van Uw beschikking verder te worden 
berecht en afgedaan. 

ANTIDOT AAL. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
de N. V. ,,Turmac" Turkish-Macedonian 

Tobacco Company, gevestigd en kantoorhou
dende te Amsterdam, adv. Mr. M. M. Schim 
van der Loeff; 

dat gerequestreerde ter bestrij ding van het 
cassatieberoep het navolgende wenscht aan 
te voeren; 

dat het eerste middel van cassatie opkomt 
tegen een beslissing, welke in het bestreden 
arrest niet is te vinden en die ook niet door 
het Hof behoefde te worden gegeven, waar 
immers niet blijkt, dat de weigering der ver
nieuwing door het Bureau geschiedde (mede) 
op den grond, dat Urmac geen merk zoude 
zijn noch dat een dergelijk betoog door ver
zoeker zou zijn gehouden; 
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dat het overigens voor een woord, om 
,,merk" te z1Jn, met noodig is, dat het als 
zoodanig wordt gebruikt of dat men beoogt 
het als zoodanig te gebruiken, doch het vol
doende is, dat het onderscheidend vermogen 
heeft, d.w.z. geschikt is om te dienen ter on
derscheiding van iemands waren van die van 
anderen; 

dat deze geschiktheid in het onderhavige 
geval niet is bestreden en een onderzoek naar 
de vraag, of gerequestreerde Urmac gebruikt 
of beoogt te gebruiken, door geen wetsartikel 
aan het Bureau is opgedragen; 

dat dan ook in de beschikking van Uwen 
Raad van 6 April 1936 het Bureau slechts 
bevoegd en verplicht is geacht inschrijving 
te weigeren van die voorstellingen, die on
derscheidend vermogen missen, terwijl Uwe 
beschikkingen van 9 Juli 1937 en 8 Juli 1938 
beslissingen inhouden omtrent de mogelijk
heid van voortbestaan en teniet gaan van het 
uitsluitend recht, doch niets inhouden om
trent de bevoegdheid van het Bureau om 
inschrijvingen te weigeren, noch zelfs om
trent die bevoegdheid iets impliceeren; 

dat het voorts geen goeden zin kan hebben 
het Bureau te belasten of belast te achten 
met het instellen van een onderzoek, waartoe 
het de middelen niet heeft en zich niet kan 
verschaffen en het nog geheel iets anders is 
om een onderzoek in te stellen naar het on
derscheidend vermogen of de algemeene be
kendheid in Nederland van een ter inschrij
ving aangeboden merk - een onderzoek, 
waarbij slechts omstandigheden in aanmer
king komen, die voor een ieder toegankelijk 
zijn en dus ook ter kennis van het Bureau 
kunnen komen - dan naar het daadwerkelijk 
of voorgenomen gebruik van een merk, waar
bij omstandigheden in aanmerking komen, die 
aan een speciaal bedrijf inhaerent zijn, allicht 
voor derden verborgen zullen blijven en dus 
zonder wettelijk geregeld onderzoek moeilijk 
te beoordeelen zijn; 

dat overigens dit middel van cassatie reeds 
hierop zal moeten afstuiten, dat het niet 
opkomt tegen 's Hofs zelfstandig de beslis
sing dragende motiveering, dat in ons wet
telijk stelsel aan het Bureau noch de gegevens 
noch de middelen om zich deze gegevens te 
verschaffen ten dienste staan, ten einde zich 
over den al dan niet defensieven aard van 
een merk te vergewissen, zoodat de meening 
van het Bureau daaromtrent in het algemeen 
niet anders kan berusten dan op een min of 
meer gegrond vermoeden, erkennende het 
Bureau blijkbaar, dat zulks inderdaad niet 
anders is; 

dat het tweede middel van cassatie aller
eerst opkomt tegen 's Hofs beslissing, dat de 
inschrijving van het merk op zichzelf niet in 
strijd is met de openbare orde, doch zulks -
al ware het juist - nog niet tot vemietiging 
van de bestreden beschikkin g zou kunnen lei
den, aangezien uit de verwijzing naar het 
voorlaatste lid van art. 4 Merkenwet in art. 
19, lid n dier wet, slechts blijkt, dat aan het 
Bureau de taak is gegeven een merk te wei
geren, indien het woorden of voorstellingen 
bevat, waardoor het gebruik van het merk 

in strijd zou zijn met de openbare orde, en 
niet ook die taak omvat het weigeren van 
merken, waarvan de inschrijving daarmede 
in strijd zou zijn, gesteld dit geval ware denk
baar; 

dat overigens niet is beweerd en ook niet 
we! vol te houden ware, dat het gebruik van 
het woord Urmac in strijd met de openbare 
orde zou zijn en het Hof me\: juistheid op
merkt, dat het twistpunt in casu juist is, dat 
beweerd wordt, dat Turmac niet het voor
nemen heeft het merk te gebruiken ; 

dat voorts het betoog van het Bureau voor
zooveel geklaagd wordt, dat het Hof niet 
heeft aangenomen, dat Turmac zich door de 
inschrijving te verzoeken schuldig maakt aan 
eigen richting, misbruik van recht en/of on
eerlijke concurrentie hierop zal moeten af
stuiten, dat uit 's Hofs bestreden beschikking 
wederom niet blijkt, dat zulks een weigerings
grond is geweest of ook maar, dat dit betoog 
reeds eerder door het Bureau is voorgedra
gen, terwij l het geheele betoog tenslotte on
juist is, omdat: 

ofwel aan een defensieve inschrijving, juist 
omdat het ingeschreven merk niet wordt ge
bruikt in den zin der wet, elk rechtsgevolg 
moet warden ontzegd, in welk geval het stre
v en van Turmac om zich door middel v an de 
inschrijving eenige bescherming te verzeke
ren niet zal slagen en daardoor geen eigcn 
richting, misbruik van recht of oneerlijke 
concurrentie gepleegd zal kunnen worden, 

ofwel naar Nederlandsch recht aan de in
schrijving we! eenig rechtsgevolg verbonden 
zal zijn, maar dan een gelijk gevolg ook ver
bonden zal zijn aan de gelijke daad van een 
ieder en derhalve hare concurrenten op de
zelfde (volkomen . geoorloofde) wijze zich 
rechten zullen kunnen verwerven, die zij zon
der eenig misbruik zullen kunnen inroepen, 
terwijl natuurlijk de erkenning van die rech
ten uitsluitend door den Nederlandschen 
rechter zal plaats hebben; 

dat overigens het Hof aan het slot der be
streden beschikking met juisthdd opmerkt, 
dat alle in de vorige alinea opgeworpen vra
gen niet thans ter beslissing staan, waar het 
thans slechts gaat om de vraag, of een voor
stelling als merk moet worden ingeschreven, 
en de gevolgen van die inschrijving eerst later 
aan de orde kunnen komen; 

dat tenslotte de inschrijving van een merk 
niet steeds het recht daarop medebrengt, 
maar dan ook niet in alle gevallen kan war
den geweigerd, waarin dit recht niet zou be
hooren te ontstaan; 

Weshalve verweerster zich wendt tot Uwen 
Raad met het eerbiedig verzoek het cassatie
beroep te verwerpen. 

De Hooge Raad, enz.; 
O. dat het eerste middel de stelling bevat, 

dat Urmac geen merk in den zin der M er
kenwet zou zijn, indien - wat verzoeker 
heeft gesteld en het Gerechtshof in de be
streden beschikking in het midden heeft ge
laten - de N. V. Turmac het merk noch ge
bruikt, noch beoogt t e gaan gebruiken, met 
het gevolg, dat het Bureau alsdan niet v er-
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plicht zou zijn de inschrijving daarvan te 
vernieuwen; 

dat ev enwel de beantwoording van de 
vraag, of de afbeelding, welke een belang
hebbende aan het Bureau voor den Indus
trieelen Eigendom ingevolge art. 4 - op de 
-vemieuwing toepasselijk verklaard in art. 19 
- ter inschrijving inzendt, naar de wet als 
merk dienstig kan zijn, uitsluitend hiervan 
afhangt, of de aangeboden voorstelling - in 
verband met den eisch van onderscheidend 
vermogen en met de inschrijvingen ten name 

-van anderen - kan dienen ter onderscheiding 
van inzenders waren van die van anderen en 
of - in verband met het bepaalde in het 
derde lid van art. 4 - het daarvoor mi\g 
dienen; 

dat daarentegen de omstandigheid, dat be
langhebbende het merk al dan niet heeft ge
bruikt of zal gebruiken, weliswaar beslissen
de beteekenis heeft voor het ontstaan en 
voortbestaan van het recht tot uitsluitend ge
bruik van een merk, <loch niet van belang is 
voor de vraag, of de ter inschrijving aange
boden voorstelling al dan niet een merk in 
den zin der wet kan opleveren; 

dat het middel dus ongegrond is; 
0. dat het tweede middel achtereenvolgens 

uitgaat van de veronderstelling, dat de in
zending aan het Bureau niet en dat zij we! 
.een daad van gebruik oplevert; 

dat in de eerste veronderstelling wordt be
toogd, dat iemand, die een merk laa t in
schrijven, dat hij niet werkelijk gebruikt, 
noch werkelijk wil gaan gebruiken, misbruik 
van recht maakt en het Bureau als ambte
lijke instantie daaraan zijn medewerking niet 
mag verleenen; 

dat <lit betoog faalt, omdat, wijl onder 
voormelde omstandigheden geen uitsluitend 
recht op het merk ontstaat, niet is in te zi en, 
dat de belanghebbende, die onder die om
standigheden inschrijving van het merk ver
zoekt, misbruik van recht maakt; 

dat in de tweede veronderstelling de inzen
ding zelf reeds gebruik oplevert, zoodat als
dan de bewering van niet-gebruik feitelijke 
grondslag ontbreekt, terwijl in het geheel niet 
valt in te zien, waarom ,,het merk dan ge
zegd kan warden woorden of voorstellingen 
te bevatten, waardoor het (eenige) gebruik 
daarvan in strijd is met de openbare orde"; 

dat dus geen der middelen tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

0. dat het eerste middel van cassatie faalt; 
dat tocn de Merkenwet niet kan warden 

geacht voor de inschrijving van datgene, wat 
als merk ter inschrijvin g is ingezonden, als 
vereischte te stellen, dat de inzender (fabri
kant of handelaar) het als merk ingezondene 
werkelijk gebruikt, althans beoogt te gebrui
ken, ter onderscheiding van zijne fabrieks
of handelswaren van die van anderen, daar 
ingevolge die wet de inschrijving slechts 
schept een vermoeden van eerste gebruik, 
behoudens tegenbewijs; 

dat dan ook als juist is te aanvaarden 
's Hofs grond, dat niet kan warden aange
nomen dat de wetgever aan het Bureau de 
bevoegdheid heeft willen verleenen om de 
inschrijving van een merk uitsluitend op 
grond van deszelfs defensief karakter te wei
geren; 

dat trouwens de door het H of bovendien 
aangevoerde grond, dat de omstandigheid, 
dat in ons wettelijk stelsel aan het Bureau 
noch de gegevens noch de middelen om zich 
deze gegevens te verschaffen ten dienste 
staan t eneinde zich over den al dan niet de
fensieven aard van een merk te vergewissen, 
medebrengt dat de meening van het B u reau, 
dat een merk slechts als defensief is bedoeld, 
in het algemeen niet anders kan berusten dan 
op een min of meer gegrond vermoeden, door 
het middel klaarblijkelijk als juist wordt be
schouwd, zulks terecht, m aar dan ook het 
Hof terecht beteekenis aan genoemde om
standigheid heeft gehecht; 

0. dat ook het tweede middel faalt ; 
dat toch, waar de inschrijving slechts 

schept een wederlegbaar vermoeden van ge
bruik, niet kan warden gezegd, dat - zooals 
het middel stelt - het laten inschrijven van 
een defensieve voorstelling oplevert een mis
bruik van recht; 

dat trouwens het a an het middel t en grond
slag gestelde - te weten dat de inzender met 
het laten inschrijven van een defensieve v oor
stelling beoogt de voordeelen aan een in
schrijving verbonden deelachtig te warden 
voor een doel dat in strijd is met zin en 
strekking van de Merkenwet, en hij, die een 
defensieve voorstelling ter inschrijving als 
merk inzendt, daarmede beoogt den omvang 
van de bescherming van het merk, dat hij in 
werkelijkheid gebruikt, zelf in ruimere m ate 
te bepalen dan de wet hem verzekert, met 
andere woorden beoogt zijn mededingers te 
weerhouden van het gebruik van wettelijk 
geoorloofde merken -, in zijn algemeenheid 
niet kan warden onderschreven; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 
(N. J.) 

29 ]uni 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 1 lid 2; Distributiewet 
1939- art. 5; Textielproductenbeschik
king 1940 II art. 6.) 

T. a. v. een feit gepleegd v66r 6 Sept. 
1941, strafbaar gesteld en bij de oude 
(Distributiewet 1939) en bij de nieuwe 
wetgeving (Econ. Sanctiebesluit 1941) 
moeten overeenkomstig art. 1 lid 2 Sr. 
de voor den verdachte gunstigste bepa
lingen warden toegepast, zijnde deze in 
het onderhavige geval die van art. 18 
Distributiewet 1939. 

De bij art. 6 Textielproductenbeschik
king gegeven regeling volgens welke de 
richtlijnen t. a. v. het verleenen van ver
gunningen als hier bedoeld, door den 
Secr.-Gen. worden vastgesteld, terwijl 
het verleenen der vergunningen, daar
onder begrepen het vaststellen der voor 
elk bijzonder geval daaraan te verbinden 

K. 2663 
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voorwaarden en beperkingen, door of 
vanwege den daar genoemden Directeur 
geschiedt is geheel in overeenstemming 
m et de Distributiewet 1939. 

Req. die bij zijn koopen van textiel
producten de aan de hem verleende ver
gunning verbonden voorwaa rde opzette
Jijk niet in acht nam is een krachtens de 
Distributiewet vastgesteld voorsch ri ft, 
immers genoemd art. 6, 2e lid, opzette
lijk niet nagekomen. 

Op het beroep van L. S., van beroep koop
man, wonende te Maastricht, req. van cas
satie tegen een arrest van het Gerechtshof te 
's-Hertogenbosch van 4 Maart 1942, beves
tigende in hooger beroep een mondeling von
nis van den Econ. Rechter bij de Arr.-Recht
bank te Maastricht van 16 Dec. 1941, waarbij 
req. ter zake van ,,een krachtens ~e Distribu
tiewet 1939 vastgesteld voorschnft opzette-
1ijk niet nakomen, meermalen gep~eegd," met 
aanhaling van de artt. 1, 2 en 6 hd 2, 3 en 5 
Textielproductenbeschikking 1940 II, art. 2 
Textieldistributiebeschikking 1940 I, artt. 4, 
5 en 18 lid 1 Distributiewet 1939, artt. IO, _57 
en 91 Sr., is veroordeeld tot eene gevangems
straf van drie maanden. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Econ. Rechter te Maastricht heeft bij 
vonnis van 16 Dec. 1941 ten laste van dezen 
req. bewezen verklaard dat hij, ~an d_~n han
del in textielgoederen als gross1er z1Jn nor
maal bedrijf makende en als zoodanig - na 
-inschrijving ingevolge art. 3 ~er Tex~i.elpro
ductenbeschikking 1940 II b1J het R tJksbu
-reau voor de Distributie van Textielproduc
ten door den Handel - van den directeur 
van dat bureau schriftelijke vergunning ver-
1<:regen hebbend tot het koopen, verkoopen, 
afleveren, vervoeren en doen vervoeren van 
textielproducten, mits stipt en volledig zou 
worden voldaan aan alle door den directeur 
van bovengenoemd bureau gestelde en te 
stellen voorwaarden en richtlijnen, te Sittard 
in het tijdvak van 1 Febr. 1941 tot 6 Sept. 
1941 meerdere malen en herhaaldelijk opzet
telijk in strijd heeft gehandeld met het krach
tens de Distributiewet 1939 gestelde en in 
bovengenoemde vergunning opgenomen en 
tot voorwaarde gemaakte voorschrift stipt en 
volledig te voldoen aan alle door den direc
teur van het Rijksbureau gestelde en te stel
len voorwaarden en richtlijnen; immers heeft 
hij, verdachte, in bovengenoemd tijdva1:', in 
afwijking van de richtlijnen, blijkende mt de 
hem door het Rijksbureau verstrekte hand
leiding no. 5 van 1 Fehr. 1941 bij de N. V . ... 
te Sittard herhaalde ma!en op punten ge
waardeerde textielgoederen als damesdirec
toires, kinderdirectoires, camisoles, singlets 
en sportbroeken gekocht en ontvangen, zon
der de daarmee overeenstemmende waarde in 
puntencoupures af te geven en zonder daar
voor facturen of kasbewijzen in ontvangst te 
nemen. 

Dit bewezene qualificeerde hij: E en krach
tens de Distributiewet 1939 vastgesteld voor
schrift opzettelijk niet nakomen, meermalen 

L . 1942 

gepleegd en hij veroordeelde met toepassing 
van art. 2 Textielproductenbeschikking 1940 
II j 

O
• art. 2 T extieldistributiebeschikking 

1940 I, art. 1 en 6 lid 2, 3 en 5 Textielproduc
tenbeschikking 1940 II, art. 4, 5 en 18 lid 1 
der Distributiewet 1939, 10, 57 en 91 Sr. den 
req. in een gevangenisstraf van drie maanden. 

In hooger beroep heeft het Gerechtshof te 
's-Hertogenbosch dit vonnis bevestigd. 

Er zijn drie middelen van cassatie voorge
steld: 

1. dat, waar krachtens art. 14 van het op 
6 Sept. 1941 in werking getreden Econ. Sanc
ti~be~luit_ 1941 de artt. 18 en volgende der 
D 1stnbutiewet 1939 ,,buiten werking zijn ge
treden", na 6 Sept. 1941 geen straffen op 
grond van die artikelen meer kunnen worden 
opge!egd_ wegens v66r <lien datum gepleegde 
overtr~dmgen. :van de Distributiewet, terwijl 
evenmm de btJ het Econ. Sanctiebes!uit be
paalde . straffe~ kunnen worden toegepast, 
waar d1t beslu1t terugwerkende kracht mist· 

2. dat de voorwaarden, welke verbonde~ 
waren aan de door den Directeur van het 
Rijkstextielbureau aan req. verleende ver
gunningen, wegens overtreding waarvan het 
voormel~_e vonnis tegen req. werd uitgespro
ke_n en btJ arrest werd bevestigd, rechtskracht 
m)sse_n, d:iar - ingevolge de artt. 4 t /m 8 der 
D1stnbutiewet 1939 - slechts de Minister 
(~ecretaris-Generaal) de bedoelde vergun
nmgen, eventueel met daaraan verbonden 
voorwaarden, kon geven, weshalve de Minis
ter (Secretaris-Generaal) zich aan een ver
boden delegatie schuldig maakte door de hem 
wettelijk opgedragen taak aan een antler over 
te dragen; 

3. dat de overtreding van een voorwaarde 
verbonden aan de door den Directeur van het 
~ ijkstextielbureau aan req. gegeven vergun
nmgen, we! vervallenverklaring van die ver
gunningen, <loch nimmer een strafbaar feit 
als bedoeld bij art. 18 der Distributiewet 
1939 kan opleveren. 

Toelichting. 
Bij het Econ. Sanctiebesluit, waarvan de 

afkondiging op 6 Sept. 1941 plaats vond zijn 
in art. 14 lid 2 ten tweede de artt. 18 en' vol
gende der Distrib ut iewet 1939 buiten wer
king gesteld. Voorts is nergens bepaald, dat 
de artt. 18 en volgende der Distributiewet 
1939 op de v66r de afkondiging van het Econ. 
Sanctiebesluit gepleegde feiten van toepas
sing blijven. Mitsdien dient aan het begrip 
,,buiten werking treden" een enge beteekenis 
te worden gehecht, zoodat na 6 Sept. 1941 
geen straffen op grond van de bepalingen van 
artt. 18 en volgende der Distributiewet 1939 
kunnen worden opge!egd. Waar de fei ten 
plaats vonden v66r 6 Sept. 1941 mist ook het 
Econ. Sanc tiebesluit t e n deze toepassing. 

Eenzelfde omstandigheid doet zich ook 
voor t en aanzien van a rt. 29 van het Prijs
beheerschingsbesluit, waarbij de straf- en 
strafvorderingsbepalingen van de P rijsopdrij
vings- en Hamsterwet 1939 werden afge
schaft. 

Weliswaar bepaalt art. 5 lid 2 der Distri
butiewet 1939, dat vergunningen niet alleen 
door, maar ook namens den Minister kunnen 

17 
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worden verleend, doch zulks sluit niet in, dat 
de Directeur van het Rijkstextielbureau nu 
ook namens den Minister de ui tvoering der 
betreffende regeling geheel ter hand kan ne
men. Het ware mogelijk geweest in de Distri
butiewet den bedoelden Directeur niet al
leen te belasten met het verleenen van schrif
telijke vergunningen namens den Minister, 
doch met de geheele uitvoering dezer rege
ling. Thans is deze uitvoering echter alleen 
aan den Minister (Secretaris-Generaal) toe
bedacht en het is ongeoorloofd deze wette
lijk opgedragen taak aan een ander over te 
dragen. 

In deze gaat het ten slotte uitsluitend over 
overtreding van voorwaarden, door den Di
recteur van het Rijkstextielbureau verbon
den aan de aan req. gegeven vergunning, 
hetgeen niet oplevert het niet-nakomen van 
een ,,krachtens de Distributiewet 1939" vast
gesteld voorschrift. 

D e betreffende voorschriften waren gege
ven in Handleiding no. 5 van het Rijksbu
reau voor de distributie van textielproducten 
door den handel, d.d. 1 Febr. 1941. Op pag. 
1 is als eenige sanctie op overtreding van de 
in vorenbedoelde handleiding gestelde voor
schriften ,,intrekking van de vergunning" ge
steld. Op dit punt bestaat een bijzonder ken
merkend onderscheid tusschen Handleiding 
no. 5 voomoemd en Handleiding no. 6 d.d. 1 

Nov. 1941. Handleiding no. 6 toch bepaalt op 
dit punt als volgt: 

,,Overtreding van deze bepalingen kan in
trekking van de Algemeene Vergunning ten 
gevolge hebben, onverminderd verder op te 
leggen straffen". Het ,,onverminderd verder 
op te leggen straffen" komt niet voor in 
H andleiding no. 5, welke gold toen de ten 
laste gelegde handelingen werden gepleegd". 

Het eerste middel is ondeugdelijk. De 
strafbaarheid van overtredingen o. a. van de 
Distributiewet 1939 is door het Econ. Sanc
tiebesluit 1941 geheel intact gelaten. Slechts 
de strafmaat is veranderd. lets anders kon, 
ook blijkens Uw jurisprudentie, in art. 14 
van voornoemd Besluit niet worden gelezen. 

De bedoeling van het tweede en het derde 
middel is blijkbaar, dat het bewezene niet 
strafbaar zou zijn, zulks omdat de voorwaar
den, die de Directeur van het R ijksbureau 
voor de D istributie van Textielproducten 
door den Handel verbonden heeft aan de ver
gunning, die hij krachtens art. 6, 2e lid, van 
de Textielproductenbeschikking 1940 II aan 
req. heeft verleend om textielproducten te 
koopen enz., niet zouden zijn: krachtens de 
Distributiewet 1939 vastgestelde voorschrif
ten, voorschriften dus waarvan de opzette
lijke of schuldige niet-nakoming strafbaar is 
gesteld bij het toegepaste art. 18 dier wet. 

Dat voornoemde Directeur aan een door 
hem krachtens voornoemd art. 6, 2e lid, ver
leende vergunning voorwaarden kan verbin
den is in het 5e lid van art. 6 der genoemde 
Beschikking bepaald. 

Volgens req. berust die bepaling van het 
5e lid van art. 6 echter niet op de wet. Vol
gens hem had krachtens de wet alleen de 
Minister (Secretaris-Generaal) de vergun-

ning met daaraan verbonden voorwaarden 
mogen verleenen. Naar mijn meening is dit 
onjuist. Art. 5, 2e lid, immers der Distributie
wet 1939 bepaalt dat de Minister bij een 
distributieregeling kan bepalen dat de in art. 
5 lid 1 genoemde handelingen (o. a. het koo
pen van distributiegoederen) niet zullen mo
gen geschieden zonder schriftelijke vergun
ning, door of namens hem verleend en dat 
aan deze vergunning voorwaarden kunnen 
worden verbonden. De wet heeft dus uit
drukkelijk den Minister gemachtigd om het 
verleenen eener eventueel voor te schrijven 
vergunning om textielgoederen te koopen 
enz. of aan zich te houden, of aan een ander 
op te dragen en de wet heeft tevens reeds 
voorzien dat het noodzakelijk kon zijn dat 
aan zoo'n vergunning, hetzij door of namens 
den Minister verleend, voorwaarden werden 
verbonden. Het spreekt vanzelf dat die voor
waarden gesteld worden door dengeen die de 
vergunning verleent. Van een verboden de
legatie van macht levert derhalve art. 6 der 
Textielproductenbeschikking 1940 II geen 
voorbeeld op en naar mijn meening moet 
worden aangenomen dat, wanneer iemand 
die een vergunning met daaraan verbonde~ 
voorwaarden als bovenbedoeld bezit van die 
vergunning gebruik maakt, hij aan die voor
waarden is gebonden in dier voege dat die 
voorwaarden V??r hem voorschriften zijn, 
welker opzettehJke of schuldige niet-nako
ming hem strafbaar maakt volgens art. 18 der 
Distributiewet 1939. Dat dit gevolg in het 
geschrift waarin d!e. voorwaarden .waren op
genomen (Handle,dmg no. 5 van het Rijks
bureau voor de Distributie van Textielpro
d~cten door den Handel van 1 Fehr. 1941) 
met zou staan vermeld, kan geen beteekenis 
hebben. 
. . Ook het tweede en derde middel ondeugde

ltJk achtende, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(zie conclusie); 

0. dat bij het bevestigde vonnis, !!let qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, be
wezen is verklaard, dat enz. (zie conclusie); 

0. ten aanzien van het eerste middel, 
dat op 6 Sept. 1941 krachtens het bepaalde 

bij art. 14 van het Econ. Sanctiebesluit 1941 
buiten werking is getreden het in deze toe
gepaste art. 18 der Distributiewet 1939, ter
wijl tegelijkertijd in plaats van dat artikel 
zijn van kracht geworden de desbetreffende 
strafbepalingen van de a rtt . 1 en 2 van het 
genoemde sanctiebesluit, dat evenwel ten 
aanzien van een feit gepleegd v66r 6 Sept. 
1941 strafbaar gesteld en bij de oude en b ij 
de nieuwe wetgeving overeenkomstig art. 1 

lid 2 Sr. de voor den verdachte gunstigste 
bepalingen moeten worden toegepast, zijnde 
deze in het onderhavige geval die van a rt. 18 
der Distributiewet 1939; 

dat dus dit middel niet opgaat; 
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0. ten aanzien van het tweede middel, 
dat de voorschriften van art. 6, 2e lid, en 

5e lid van de Textielproductenbeschikking 
1940 II, dat het aan ondememingen - waar
onder ingevolge art. 1 dier beschikking mede 
worden verstaan natuurlijke personen, die 
van den handel in textielproducten hun nor
maal bedrijf maken - is verboden textiel
producten te koopen enz., zonder daartoe van 
of vanwege den directeur van het Rijksbu
reau voor de Distributie van Textielproduc
ten door den Handel verkregen schriftelijke 
vergunning en dat aan een vergunning als 
bedoeld in het tweede lid voorwaarden en be
perkingen kunnen worden verbonden, hun 
grondslag vinden in art. 5 van de Distribu
tiewet 1939; dat in het bijzonder het 2de lid 
van dit artikel, inhoudende dat de Minister 
bij een door hem vastgestelde distributiere
geling kan bepalen, dat het koopen enz. van 
distributiegoederen niet zal mogen geschie
den zonder schriftelijke vergunning door of 
namens hem verleend, thans den met de uit
voering van genoemde wet belasten Secre
taris-Generaal de bevoegdheid geeft om zoo
danige handelingen afhankelijk te stellen van 
een door een aan hem ondergeschikt orgaan 
of ambtenaar te verleenen vergunning, ter
wijl uit het verder bepaalde in genoemd art. 
5, 2e lid, dat aan die vergunning vo?rwaarden 
kunnen worden verbonden, geensz1ns valt af 
te leiden, dat ook bij een door zulk een ?r
gaan of ambtenaar te verleenen vergunnmg 
de daaraan te verbinden voorwaarden door 
den Secretaris-Generaal persoonlijk moeten 
worden vastgesteld; 

dat dan ook de bij voormeld art. 6 gegeven 
regeling, volgens welke de richtlijnen ten 
aanzien van het verleenen van vergunningen 
als hier bedoeld, door den Secretaris-Gene
raal worden vastgesteld, terwijl het verlee
nen der vergunningen, daaronder begrepen 
het vaststellen der voor elk bijzonder geval 
daaraan te verbinden voorwaarden en beper
kingen, door of vanwege genoemden direc
teur geschiedt, geheel in overeenstemming is 
met de Distributiewet 1939, zoodat ook dit 
middel niet opgaat; 

0. ten aanzien van het derde middel, 
dat de hiervoren nader genoemde regeling 

van art. 6, 2e en 5e lid, van de Textielpro
ductenbeschikking 1940 II kennelijk deze 
strekking heeft - welke strekking aan req .. 
bij zijn handelen blijkens zijn als bewijsmid
del gebezigde verklaringen ter terechtzitting 
volkomen duidelijk is geweest - dat een in
gevolge het 2de lid verleende vergunning het 
in dat lid gestelde verbod om textielproduc
ten te koopen enz. alleen dan buiten werking 
stelt, indien het koopen enz. door den ver
gunninghouder geschiedt met inachtneming 
van de voorwaarden en beperkingen aan die 
vergunning ingevolge het 5e lid verbonden 
en reeds hieruit volgt, dat req., die bij zi.in 
koopen van textielproducten de aan <;le hem 
verleende vergunning verbonden voorwaarde 
opzettelijk niet in acht nam, een krachtens 
de Distributiewet vastgesteld voorschrift, 
immers genoemd art. 6, 2e lid, opzettelijk 
niet is nagekomen; 

dat dus ook dit middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

29 ]uni 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Econ. Sanctiebesluit 1941, art. 
2; Slachtverbod 1940 Varkens II art. 1.) 

Terecht heeft het Hof aangenomen, 
dat ook het zoogenaamde afslachten van 
het varken uitmaakt slachten in den zin 
van het hier overtreden slachtverbod. 

Art. 2 Econ. Sanctiebesluit 1941 laat 
geen andere uitlegging toe , dan dat ter 
zake van de daarin bepaaldelijk ge
noemde strafbare feiten steeds gevan
genisstraf _moet worden opgelegd en we! 
van tenmmste den daarbij vermelden 
duur, m~ar dat overigens, - dus t. a. v. 
het. maximum der op te leggen gevan
gemsstraf en de mogelijkheid van geld
boete tot het gestelde maximum naast 
de opgel~gde gevangenisstraf, ook art. 1 
op die fe1ten van toepassing is. · 

In de qualificatie is ten onrechte niet 
tot uitdrukking gebracht dat het bewe
zene valt onder de bijzondere strafbepa
ling van art. 2, aanhef en sub 1° van het 
Econ. Sanctiebesluit 1941. 

Op het beroep van J . P. K., veehouder, 
wone~de te Alphen aan den Rijn, req. van 
cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 
te 's-Gravenhage v:an 4 Maart 194a, in hoo
ger beroep bevesttgende, - behoudens na 
te melden uitzondering -, een op 2 Dec. 
1941 door den Econ. Rechter bij de Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage gewezen mon
deling vonnis, waarbij req. ter zake van: 
,,opzettelijk handelen in strijd met een voor
schrift, gesteld bij of krachtens het Voedsel
voorzieningsbesluit", met aanhaling van de 
artt. 1 Slachtverbod Varkens 1940 II, 1, 2 en 
3 Econ. Sanctiebesluit 1941 en 91 Sr., is ver
oordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, 
met verbeurdverklaring van de in beslagge
nomen 71 K .G . varkensvleesch, en met last 
tot onmiddellijke gevangenneming van req., 
hebbende het Hof het bevel tot voorloopige 
hechtenis opgeheven. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Econ. Rechter te 's-Gravenhage heeft 
ten laste van dezen req. overeenkomstig de 
telastelegging bewezen verklaard, dat hij op 
of omstreeks 14 Oct. 1941 te Alphen aan den 
Rijn, tezamen en in vereeniging met zekeren 
J . C. T. opzettelijk in strijd met het betrek
kelijke krachtens het Voedselvoorzienings
besluit vastgestelde verbod een varken heeft 
geslacht. 

Hij veroordeelde hem met toepassing van 
art. 1, 2 en 3 van het Econ. Sanctiebesluit 
1941 en art. 1 van het Slachtverbod Varkens 
1940 II, in een gevangenisstraf van 6 maan
den met verbeurdverklaring van 71 kilogram 
inbeslaggenomen vleesch na het bewezene te 
hebben gequalificeerd: opzettelijk handelen 
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in strijd met een voorschrift gesteld bij of 
krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit. 
Het Gerechtshof heeft met aanvulling van 
gronden dit vonnis bevestigd. 

Er is een middel van cassatie voorgesteld, 
betwelk uit drie onderdeelen bestaat. 

Het luidt: S. van de artt. 261, 348, 350, 
351, 352, 358, 359, 415, 422 en 423 Sv., art. 
47 en 48 Sr. junctis de artt. 1, 2 en 3 van het 
Econ. Sanctiebesluit 1941 en van art. 1 van 
bet Slachtverbod Varkens 1940 II, doordat 
het Hof: 

I. aan de dagvaarding een uitlegging heeft 
gegeven, die met haar tekst onvereenigbaar 
is. Het Hof zou niet hebben beraadslaagd en 
bes list op den grondslag der telastelegging; 

II. het bewezenverklaarde uit den inhoud 
der gebezigde bewijsmiddelen niet kon aflei
den, zoodat het arrest niet behoorlijk met 
redenen omkleed is; en 

III. t en onrechte in zijn arrest niet heeft 
aangenomen de onverbindendheid van art. 
2 lid 1 van het Econ. Sanctiebesluit 1941. 

Het Hof overwoog blijkens zijn arrest, dat 
namens verdachte is betoogd dat feitelijk is 
komen vast te staan, dat deze het varken 
heeft geslacht tezamen en in vereeniging met 
T. en B., welke laatste het varken heeft ge
dood, zoodat de feitelijke omschrijving in de 
dagvaarding onjuist zou zijn, maar dat dit 
betoog faalt, daar, nu verdachte en T. teza
men en in vereeniging aan het afslachten van 
het varken hebben deelgenomen, zij ook te
zamen en in vereeniging, gelijk de dagvaar
ding stelt, het varken hebben geslacht. 

Deze overweging heeft blijkens de toelich
ting tot het voordragen van het eerste en het 
tweede onderdeel van het middel aanleiding 
gegeven. 

D e bedoeling van het eerste onderdeel is, 
dat de telastelegging niet zou omvatten het 
door het Hof aangenomen (in ieder geval 
als mogelijk in het midden gelaten) geval, 
dat nog een derde persoon behalve verdachte 
en T. aan het slachten zou hebben deelge
nomen, terw::l juist die derde bet varken zou 
hebben gedood. 

De bedoeling van het tweede onderdeel 
van het middel is dat, wanneer een derde op 
voomoemde wijze aan het slachten zou heb
ben deelgenomen, van req. niet kan worden 
gezegd dat hij dader is van het slachten. Hij 
zou dan hoogstens mededader kunnen zijn. 

Beide grieven acht ik ongegrond. Van twee 
personen, die bewust van elkanders mede
werking een handeling hebben verricht, kan 
men bij goed taalgebruik zeggen dat zij die 
handeling tezamen en in vereeniging hebben 
uitgevoerd zonder daarmee uit te sluiten dat 
nog een of meer anderen eveneens aan die 
verrichting hebben deelgenomen. Het slach
ten omvat, ook blijkens Uw jurisprudentie, 
een reeks handelingen. Niet alleen het doo
den van het dier maar ook de verdere behan
deling die, in tegenstelling met het dooden, 
het afslachten wordt genoemd. Gevolg daar
van is, dat ook ieder die dee! heeft genomen 
aan het afslachten zelf slachthandelingen 
heeft verricht en derhalve, bij een verboden 
slachting, den geheelen delictsinhoud heeft 

vervuld. Er bestaat geen reden de handeling 
van zoodanig persoon niet als daderschap 
van slachting maar slechts als mededader
schap daarvan te qualificeeren. 

Het derde onderdeel van het middel heeft 
betrekking op de motiveering der opgelegde 
gevangenisstraf van 6 maanden. Sedert 6 
Sept. 1941, den dag der inwerkingtreding 
van het Econ. Sanctiebesluit 1941, geldt dat 
het opzettelijk in strijd handelen met een bij 
of krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit 
gesteld verbod tot het slachten onder meer 
van varkens, onverminderd het bepaalde in 
lid 2 van art. 1 van het E. S. 1941, gestraft 
wordt met gevangenisstraf van ten minste 
zes maanden (art. 2, 1e lid, E. S. 1941). Het 
derhalve onverminderd gehandhaafde lid 2 
van art. 1 van het E. S . 1941 bepaalt dat: 
met gevangenisstraf van ten hoogste acht 
jaren en met geldboete van ten hoogste 
f 100,000 of met een van die straffen gestraft 
wordt bij die opzettelijk in strijd handelt on
der meer met een voorschrift gesteld bij of 
krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit. 
Req. had blijkbaar voor den Econ. Rechter 
betoogd, dat art. 2 E. S. 1941 toeliet hem met 
geldboete te straffen. De Econ. Rechter mo
tiveerde zijn gevangenisstraf van 6 maanden 
aldus: .,Deze straf wordt geboden door art. 2 
van het E. S. 1941. De eenige redelijke uit
legging van dit artikel brengt mee dit aldus 
te verstaan, dat in de daargenoemde gevallen 
geen lichtere straf kan opgelegd worden dan 
gevangenisstraf van 6 maanden. D e woorden 
,.onverminderd enz." laten niet de mogelijk
heid geldboete op te leggen". In hooger be
roep is deze strafmotiveering bestreden en 
wij lezen in het arrest als nadere motiveering 
der straf: .,0. dat de raadsman van verdachte 
heeft opgeworpen dat de rechter ten deze 
niet gehouden zou zijn aan het strafminimum 
van art. 2 van het E. S. 1941 omdat dit arti
kel begint met de woorden: ,.onverminderd 
het bepaalde in lid 2 van het voorgaand arti
kel" en dus de strafbepaling van dat besluit 
onverlet laat of daarmede onvereenigbaar is, 
maar ook dit standpunt onjuist is, daar door 
het woord ,.onverminderd" wordt aangege
ven dat in afwijking van bet bepaalde in art. 
1 voor de opzettelijke handelingen in art. 2 
vermeld een speciale regeling is getroffen n .l. 
een strafminimum van tenminste 6 maan
den". Het Hof ging derhalve akkoord met 
de strafmotiveering van den Econ. Rechter: 
dat zes maanden gevangenisstraf geboden 
was door wettelijk voorschrift d. w. z. een 
strafminimum opleverde waaraan de rechter 
was gebonden. 

Hiertegen reageert het middel, waarin be
toogd wordt, dat art. 2 E. S. 1941 tengevolge 
van de aanvangswoorden ,,onverminderd het 
bepaalde in lid 2 van het voorgaande artikel" 
in het geheel geen beteekenis zou hebben, 
omdat de verschillende bestraffingsmogelijk
heden van art . 1, 2e lid, ,.onverminderd" of 
in den Duitschen tekst .,unbeschadet" zijn 
blijven bestaan. 

Wat is hiervan? 
Zoowel de opvatting van het Hof dat die 

woorden ,.onverminderd enz." een afwijking 
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aangeven van art. 1 , 2e lid, als de opvatting 
van req.'s raadsman dat die woorden aan art. 
2 alle beteekenis ontnemen, acht ik onjuist. 
De opvatting van het Hof is onjuist om taal
kundige redenen. Die van req. is onjuist om
dat het onaannemelijk is, dat de wetgever 
gelijktijdig twee onderling onvereenigbare 
bepalingen zou hebben vastgesteld. Die op
vatting zou alleen kunnen worden aanvaard 
als niet een andere uitlegging mogelijk was. 
Die andere uitlegging ligt voor de hand. Die 
woorden beteekenen: ,,Met handhaving ove
rigens van hetgeen in art. 1, 2e lid, bepaald 
is". Aldus opgevat beduiden zij, hetgeen trou
wens vanzelf spreekt, dat de maximumstraf
fen van art. 1, 2e lid, E. S . 1941 ook voor 
deze bijzondere feiten gelden en bovendien, 
wat niet zoo vanzelf spreekt, dat ook de ge
combineerde straf van gevangenis met geld
boete mogelijk blijft. Op die wijze verklaard, 
hebben de bewuste woorden wel degelijk be
teekenis . Zij beduiden: let wel! Hier wordt 
alleen een afwijking gegeven van het alge
meen minimum der gevangenisstraf, dat an
ders door art. 10 j 0

• 91 Sr. bepaald zou zijn 
op 1 dag, maar verder laten wij de straffen, 
zooals art. 1, 2e lid van het E. S. 1941 die 
bepaalt, intact! 

Toch blijft er een moeilijkheid bestaan. 
Art. 1, 2e lid, E. S. 1941, geeft den rechter 
de keus tusschen een geheele reeks straffen, 
waarvan de zwaarste is 8 jaar gevangenis
straf gecombineerd met een geldboete van 
f 100,000 en de lichtste een geldboete van 50 

cents. Twee meeningen zijn nu verdedigbaar. 
1. kan men zeggen : de rechter behoudt de 

vrijheid om alleen een geldboete op te leggen. 
Het eenige wat hij niet kan doen is een ge
vangenisstraf van minder dan 6 maanden op
leggen, hetzij als eenige straf, hetzij in com
binatie met een geldboete. 

2. kan m en zeggen: Van iedere bestraffing 
hetzij een enkelvoudige, hetzij een gecombi
neerde, moet een gevangenisstraf van 6 
maanden of meer dee! uitmaken. 

Terwijl de woorden der wet beide opvattin
gen schijnen toe te laten is het m. i. we! dui
delij k, dat alleen de tweede opvatting met 
de bedoeling der wet kan strooken. Die be
doeling is immers kennelijk geweest om den 
rechter te verplichten bepaalde voor de voed
selvoorziening emst ige feiten ook streng te 
straffen. De eerste opvatting bovengenoemd 
nu zou juist tot resultaat kunnen hebben, dat 
die bedoeling volkomen gefrustreerd werd, 
want een rechter, die wellicht nog we! bereid 
zou zijn voor een bepaald feit een kortere 
gevangenisstraf op te leggen dan hem dwin
gend was voorgeschreven zou er dan juist toe 
warden gebracht om alleen geldboete toe te 
passen. 

De bovenvermelde tweede opvatting v;m 
art. 2 E. S. 1941 als de eenige redelijke aan
vaardende, ben ik van meening dat de straf
motiveering voldoende is en niet in strijd met 
de wet en dat ook het derde deel van het 
cassatiemiddel ondeuP-delijk is. 

.Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur, en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het in zoover bevestigde vonnis 
ten laste van req. is bewezen verklaard, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, 
dat hij enz. (zie conclusie); 

0. omtrent het middel: 
dat de eerste twee onderdeelen hierop be

rusten, dat het varken zou zijn gedood door 
zekeren B., waarna K. en T. te zamen en in 
vereeniging het aldus gedoode varken hebben 
afgeslacht, zoodat de slachtingshandelingen 
zijn verricht door de drie genoemde personen 
te zamen; 

dat een dergelijk verweer ook voor het Hof 
is gevoerd, <loch het Hof dat betoog heeft 
verworpen met de overweging dat, nu K. en 
T. tezamen en in vereeniging aan het af
slachten van het varken hebben deelgeno
men, zij ook tezamen en in vereeniging, -
gelijk de dagvaarding stelt - , het varken 
hebben geslacht; 

dat aldus het Hof heeft aangenomen, dat 
ook het zoogenaamde afslachten van het 
varken uitmaakt slachten in den zin van het 
hier overtreden Slachtverbod, welke opvat
ting juist is, zoodat het middel in deze twee 
onderdeelen niet kan slagen; 

dat het derde onderdeel van het middel, 
in zijn bovenvermelde formuleering, niet tot 
cassatie kan leiden, daar het Econ. Sanctie
besluit 1941 kracht van wet heeft, en de 
Rechter volgens de wet heeft recht te spre
ken; 

dat overigens, blijkens de toelichting, req. 
bedoelt te bestrijden de door den Econ. 
Rechter en ook door het Hof aan den aanhef 
van art. 2 van genoemd Besluit toegekende 
beteekenis, waaromtrent door het Hof is 
overwogen: ,,dat de raadsman van verdachte 
heeft opgeworpen dat de rechter ten deze 
niet gehouden zou zijn aan het strafminimum 
van art. 2 van het E. S . 1941 omdat dit arti
kel begint met de woorden : ,,onverminderd 
het bepaalde in lid 2 van het voorgaand arti
kel" en dus de strafbepaling van dat besluit 
onverlet laat of daarmede onvereenigbaar is, 
maar ook dit standpunt onjuist is, daar door 
het woord ,,onverminderd" wordt aangege
ven dat in afwijking van het bepaalde in art. 
1 voor de opzettelijke handelingen in art. 2 
vermeld een speciale regeling is getroffen 
namelijk een strafminimum van ten minste 
6 maanden"; 

dat inderdaad genoemd art. 2 geen andere 
uitlegging toelaat, dan dat ter zake van de 
daarin bepaaldelijk genoemde strafbare fei
ten steeds gevangenisstraf moet warden op
gelegd en wel van tenminste den daarbij ver
melden duur, maar dat overigens, - dus ten 
aanzien van het maximum der op te leggen 
gevangenisstraf en de mogelijkheid van geld
boete tot bet gestelde maximum naast de 
opgelegde gevangenisstraf -, ook art. 1 op 
die feiten van toepassing is; 



.. 
1942 29 JUNI 262 

dat derhalve ook dit onderdeel van het 
middel niet tot cassatie kan leiden ; 

0. ambtshalve: 
dat in de qualificatie ten onrechte niet tot 

uitdrukking is gebracht dat het bewezene 
valt onder de bijzondere strafbepaling van 
art. 2, aanhef en sub 1 °, van het Econ. Sanc
tiebesluit 1941, zoodat behoort te worden 
beslist gelijk hieronder volgt: 

Vernietigt het bestreden arrest voorzoo
veel daarbij het vonnis van den Econ. Rech
ter is bevestigd ten aanzien van de aan het 
bewezen verklaarde gegeven qualificatie; 

En in zooverre rechtdoende volgens art. 
105 der Wet R. 0.: 

Vernietigt ook het vonriis van den Econ. 
Rechter te <lien aanzien; 

Qualificeert het bewezene als: ,,opzettelijk 
in strijd handelen met een krachtens het 
Voedselvoorzieningsbesluit gesteld verbod 
tot het slachten van varkens"; 

Verwerpt overigens het beroep. 
(N. J.) 

29 ] uni I942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 198 ; Landbouwcrisiswet 
1933 , art. 34.) 

Art. 34 der Landbouwcrisiswet 1933 
laat redelijkerwijze geen andere uitleg
ging toe dan deze , da t de ambtenaren 
belast met het opsporen van de bij die 
wet strafbaar gestelde feiten ten alien 
tijde bevoegd zijn alle voorwerpen, die 
kunnen dienen om de waarheid aan den 
dag te brengen inbeslag te nemen. 

W aar het voor de beantwoording der 
vraag, of req. het goed had onttrokken 
aan een ,,krachtens de we t" daarop ge
legd beslag van belang is of req. werd 
verdacht van overt,-eding van de Land
bouwcrisiswet 1933 dan wel van eenig 
(ander) strafbaar feit - in welk geval 
de opsporingsambtenaar slechts tot in
beslagneming bevoegd was in de geval
len genoemd in de artt. 95 en 96 Sv. -
was de Rechter t. a. v. dit in de telaste
legging voorkomende alternatief gehou
den een keuze te doen. (Anders Adv.
Gen. Rombach) . 

Op het beroep van P. A. de J., van beroep 
bakker, wonende te Steenbergen, req. van 
cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 
te 's-Hertogenbosch van 9 Maart 1942, in 
hooger beroep bevestigende, behoudens na 
te noemen uitzonderingen, een vonnis van 
den Politierechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Breda van 3 Nov. 1941, waarbij req. ter zake 
van : ,,het opzettelijk eenig krachtens de wet 
inbeslaggenomen goed vernielen", met aan
haling van de artt. 198, 10, 47, 91 Sr. is ver
oordeeld tot eene gevangenisstraf van een 
maand, hebbende het Hof het vonnis vernie
tigd voor zoover betreft de qualificatie, de 
opgelegde straf en de daarvoor opgegeven 
bijzondere redenen en den req. ter zake van 
,,het opzettelijk eenig goed aan het krachtens 
de wet daarop gelegd beslag onttrekken" met 
aanhaling alsnog van de artt. 23 en 24 Sr., 

veroordeeld tot eene geldboete van tweehon
derd vijftig gulden en vijftig dagen vervan
gende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Het Gerechtshof te 's-Hertogenbos<;h heeft 
in hooger beroep bevestigd een vonnis van 
den Politierechter te Breda voorzoover req. 
daarbij tot een straf veroordeeld was omdat 
hij te Steenbergen op 11 Juli 1941 opzettelijk 
een aanteekenboekje, dat door den Wacht
meester der Marechaussee W. G. C. Swinkels 
in het belang van een onderzoek tegen ver
dachte, die door dien wachtmeester verdacht 
werd van overtreding der Crisis-Landbouw
wet, althans van eenig strafbaar feit , was in 
beslag genomen, van welke inbeslagneming 
voornoemde wachtmeester aan hem, ver
dachte, mededeeling had gedaan, aan dat 
beslag heeft onttrokken door niettegenstaan
de hij van deze inbeslagneming als voorzegd 
was in kennis gesteld dit aanteekenboekje 
van een werkbank in zijn verdachte's bak
kerij, waarop het door voornoemden wacht
meester was neergelegd weg te nemen en, 
niettegenstaande herhaalde vordering van 
dien wachtmeester om hem dat boekje terug 
te geven niet aan die vorderingen te voldoen 
door het in den bakoven dier bakkerij, waar
in vuur brandde te werpen ten gevolge waar
van voornoemd boekje werd vernield, althans 
onbruikbaar gemaakt en beschadigd. 

Req. heeft een middel van cassatie voor
gesteld, luidende: S ., althans v. t. van art. 
198 Sr. j 0

• 348, 349, 350, 351 , 352, 422, 423, 
94 tot en met 97, 134 Sv. door als bewezen 
aan te nemen, dat verdachte opzettelijk 
eenig goed aan het krachtens de wet daarop 
gelegd beslag heeft onttrokken in stede van 
te beslissen dat in casu niet van een krach
tens de wet gelegd beslag de rede is. 

Als ik dit middel uit zijn toelichting goed 
begrijp is de bedoeling daarvan dat in de be
wezen verklaarde telastelegging bovenver
meld, ontbreekt een element van het bij art. 
198 Sr. strafbaar gestelde misdrijf, de om
standigheid nl. dat krachtens de wet op het 
aanteekenboekje beslag gelegd was. 

Aldus opgevat acht ik het middel ondeug
delijk. Zooals wij gezien hebben heeft het 
Hof bevestigd de bewezenverklaring der 
Rechtbank dat het boekje door den wacht
meester in het belang van een onderzoek te
gen verdachte (in deze zaak) die door dien 
wachtmeester verdacht werd van overtre
ding der Crisis-Landbouwwet (lees: Land
bouwcrisiswet 1933) althans van een straf
baar feit , was in beslag genomen. Naar mijn 
meening ligt hierin we! duidelijk opgesloten 
dat wij te doen hebben met een inbeslag
neming in den zin van art. 134 j 0

• 94 Sv. en 
van art. 34 der Landbouwcrisiswet 1933 te 
weten: een onder zich nemen van een voor
werp dat kan dienen om de waarheid aan het 
licht te brengen ten behoeve van de strafvor
dering. Het moge waar zijn, dat niet iedere 
overtreding van de Landbouwcrisiswet 1933 
een strafbaar feit oplevert, in deze telaste
legging is voldoende duidelijk aangegeven 
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dat de inbeslagneming ten behoeve van de 
strafvordering geschied was. Ik wijs op de 
woorden: die verdacht was van overtreding 
der Landbouwcrisiswet, althans van eenig 
strafbaar feit. 

Aangezien het niet twijfelachtig is 1 °. dat 
zoodanige inbeslagneming onder omstandig
heden op wettige wijze kan plaats hebben 
(dat die omstandigheden zich voordeden 
werd aanvankelijk wel, doch thans, met het 
oog op art. 34 der Landbouwcrisiswet, naar 
het schijnt niet meer betwist), 2 °. dat zoo
danige inbeslagneming een beslaglegging op
levert in den zin van het toegepast art. 198 
Sr. en door dit artikel beschermd wordt (ar
rest H . R. s Januari 1920, W. 10519, N. J . 
1920 pag. us) , ontbr.eekt het betwiste ele
ment in de telastelegging niet en is, als ge
zegd, het middel ondeugdelijk. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hoage Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: (zie 
conclusie); 

0 . dat bij het in zooverre bevestigde von
nis bewezen is verklaard, dat enz. (zie con
clusie); 

0. dat het middel aldus is toegelicht: 
dat als grondslag voor de inbeslagneming 

primair is gesteld dat het aanteekenboekje 
d oor den wachtmeester ,,tegen verdachte", 
die door dien wachtmeester verdacht werd 
van overtreding der Crisislandbouwwet, was 
in beslag genomen; dat, aangenomen dat on
der de Crisislandbouwwet moet warden ver
staan de Landbouwcrisiswet 1939 (lees 1933) 
moet worden opgemerkt, dat deze wet slechts 
de overtreding van eenige met name genoem
de artikelen dier wet strafbaar stelt en niet 
genoemde artikelen van die wet evenzeer 
voor overtreding vatbaar zijn, doch die over
treding alsdan niet strafbaar is, terwijl de 
bevoegdheid tot inbeslagneming slechts is 
verleend ten aanzien van de feiten bij die 
wet strafbaar gesteld; 

dat subsidiair de inleidende dagvaarding 
spreekt van ,,eenig strafbaar feit", doch uit 
die dagvaarding niet blijkt, dat zich een ge
val als bedoeld in de artt. 95 en 96 Sv. heeft 
voorgedaan, hetgeen in casu trouwens niet 
het geval was; 

0. hieromtrent en ambtshalve: 
dat het Hof de in de bewezen verklaarde 

telastelegging voorkomende woorden, dat 
req. door den wachtmeester werd verdacht 
van overtreding der Crisislandbouwwet, al
thans van eenig strafbaar feit, kennelijk al
dus heeft opgevat, dat die wachtmeester den 
req. verdacht van een strafbaar feit en we! 
primair van een strafbare overtreding der 
Landbouwcrisiswet 1933, dat deze uitlegging 
met de woorden der telastelegging niet on
vereenigbaar is en dus in cassatie moet war
den geeerbiedigd; 

dat ingevolge art. ~4 der Landbouwcrisis
wet 1933 de ambtenaren belast met het op-

sporen van de bij die wet strafbaar gestelde 
feiten ten alien tijde bevoegd zijn ter inbe
slagneming de uitlevering te vorderen van 
alle voorwerpen, die kunnen dienen om de 
waarheid aan den dag te brengen en dit voor
schrift redelijkerwijze geen andere uitlegging 
toelaat, dan deze dat die ambtenaren ook ten 
alien tijde bevoegd zijn zoodanige voorwer
pen inbeslag ·te nemen; 

dat echter in het subsidiair gestelde geval, 
dat req. werd verdacht van het plegen van 
een, niet nader omschreven strafbaar feit, de 
opsporingsambtenaar slechts tot inbeslagne
ming bevoegd was in de gevallen genoemd in 
de artt. 95 en 96 Sv. en de req. terecht heeft 
aangevoerd, dat de telastelegging van de 
aanwezigheid van zulk een geval geen mel
ding maakt, zoodat het middel in zoover ge
grond is; 

dat waar het derhalve voor de beantwoor
ding der vraag, of req. het goed had onttrok
ken aan een ,,krachtens de wet" daarop ge
!egd beslag van belang is, of req. werd ver
dacht van overtreding van de Landbouwcri
siswet 1933 dan we! van eenig (antler) straf
baar feit, de Rechter ten aanzien van dit in 
de telastelegging voorkomend alternatief ge
houden was een keuze te doen; 

dat derhalve het bestreden arrest, waarbij 
het in eersten aanleg gewezen vonnis, niet
tegenstaande daarin die keuze niet was ge
daan, is bevestigd, nj.et in stand kan blijven ; 

Vernietigt dat arrest en 
Rechtdoende ingevolge art. 106 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar- het Gerechtshof te 

Arnhem ten einde haar op het bestaande 
hooger beroep te berechten en af te doen. 

(N. J.) 

29 ]uni ,942 . ARREST van den Hoogen 
Raad. (Riviervisscherij regl. 1932 S. 315 
art. 31.) 

De omschrijving in de telastlegging 
laat de mogelijkheid open, dat het visch
je slechts bruikbaar is als kunstaas voor 
den sleephengel. Derhalve volgt - al 
wordt in de bewezenverklaring het 
vischje een .,verboden" vischtuig ge
noemd, hetgeen alleen qualificatieve be
teekenis heeft, - uit het bewezenver
klaarde niet, dat het onderhavige vischje 
inderdaad een verboden vischtuig was. 
Reeds om die reden levert het bewezen
verklaarde niet op overtreding van het 
verbod van art. 31 lid 1 Riviervisscherij
reglement 1932 S. 315. 

Adv.-Gen. Rombach t evens: In de te
lastlegging ontbreekt het element, dat 
het vischtuig niet d roog was en niet zoo
danig verpakt of in zoodan igen toestand, 
dat het niet voor dadelijk gebruik kon 
worden aangewend. 

Op het beroep van E. J. W., koopman, wo
nende te Aerdenhout, req. van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Zwolle 
van 5 Maart 1942, in hooger beroep, behou
dens t en aanzien van de straf, bevestigend 
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een op 16 Oct. 1941 door het Kantongerecht 
te Zwolle gewezen mondeling vonnis, waarbij 
req. ter zake van: ,,Eenig vischtuig, hetwelk 
bij het Riviervisscherijreglement 1932 (S. 
315) is verboden, op een rivier bij zich heb
ben", met aanhaling van de artt. 1, 29 eerste 
lid sub e, 31 eerste lid en 33 van genoemd 
reglement js. artt. 19 sub b, 30 en 39 Vis
scherijwet 1931 (S. 410), is veroordeeld, heb
bende de Rechtbank dat vonnis vernietigd 
ten aanzien van de straf, en req. veroordeeld 
tot een geldboete van een gulden en een dag 
vervangende hechtenis. ( Gepleit door Mr. 
A. Mout). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Rechtbank te Zwolle heeft, rechtspre
kende in hooger beroep van een vonnis van 
den Kantonrechter aldaar, dit vonnis met 
overneming van gronden bevestigd, voorzoo
ver daarbij ten laste van den req. is bewezen 
verklaard dat hij op 20 Aug. 1941 des namid
dags te circa 3¼ uur onder de gemeente 
Zwollerkerspel op de rivier de Vecht een ver
boden vischtuig heeft bij zich gehad, zijnde 
een vischtuig hetwelk geeigend is de visch 
te verwonden, een snoekvormige metalen 
visch ter lengte van ongeveer gem., waaraan 
aan achter- en onderkant dubbele haken zijn 
bevestigd en req. deswege wegens ,,eenig 
vischtuig, hetwelk bij het Riviervisscherij 
reglement 1932 (S. 315) is verboden, op een 
rivier bij zich hebben" met toepassing van 
art. 1, 29 eerste lid sub e, 31 eerste lid en 33 
van genoemd reglement in verband met de 
artt. 19 sub b, 30 en 39 der Visscherijwet 
1931 S. 410 tot een geldboete is veroordeeld 
met verbeurdverklaring van het in beslag 
genomen vischtuig. 

Er is namens req. een middel van cassatie 
voorgesteld, luidende: S. , althans v. t. van 
art. 29 eerste lid sub e van het Riviervissche
rijreglement 1932 S. 315, door te beslissen, 
dat het door req. gebezigde vischtuig is een 
verboden vischtuig, immers geeigend is de 
visch te verwonden. 

Ofschoon ik het niet met req.'s raadsman 
eens ben dat het in bovenstaande bewezen
verklaring omschreven voorwerp niet geei
gend is de visch te verwonden, meen ik toch 
dat het vonnis niet in stand zal kunnen blij
ven. 

Art. 31, 1e lid van het Riviervisscherij
reglement verbiedt onder meer eenig visch
tuig, hetwelk bij dat reglement is verboden 
op een rivier bij zich te hebben, tenzij droog 
en zoodanig verpakt of in zoodanigen toe
stand dat het niet voor dadelijk gebruik kan 
worden aangewend. K ennelijk is de strafver
volging op deze bepaling gebaseerd. M. i. 
echter bevat de telastelegging niet alle ele
menten van het verbod. 

In de eerste plaats niet het element dat 
het vischtuig bij het reglement was verboden. 
In aanmerking komt slechts art. 29, 1e lid 
sub e van het reglement verbiedende te vis
scLen met eenige met name genoemde visch
tuigen (waaronder het zoogenaamde tjoek
-rischje) of met eenig ander vischtuig het-

welk geeigend is de visch te verwonden, met 
uitzondering onder meer van verschillende 
soorten van hengels. De steller van de telaste
legging oordeelde blijkbaar dat het bij req . 
aangetroffen voorwerp niet was een tjoek
vischje. Anders zou hij zeker deze, feitelijke 
benaming in de dagvaarding hebben opge
nomen. Hij heeft echter integendeel een om
schrijving gegeven van het vischtuig waarbij 
het kenmerkende van het tjoekvischje n .l. 
dat de haken zoodanig aan het vischje be
vestigd zijn dat deze in het lichaam van de 
visch kunnen worden geslagen, teneinde haar 
aldus te bemachtigen, niet wordt vermeld. 
Blijkens de omschrijving, die van het visch
tuig in de telastelegging gegeven wordt meen
de de vervolgende ambtenaar dat dit reeds 
hierom een verboden vischtuig was omdat 
het tengevolge der bevestiging van dubbele 
haken eraan geeigend was de visch te ver
wonden. Dusdoende zag hij echter voorbij 
dat niet ieder vischtuig, dat die eigenschap 
heeft, verboden is, dat het reglement meer
dere uitzonderingen kent en zoo is geredi
geerd dat het niet bestaan dier uitzonderin
gen een element van het strafbaar feit op
levert. Wat een vischtuig met haken eraan 
betreft, zijn als gezegd, uitgezonderd ver
schillende soorten hengels. D e gegeven fei
telijke omschrijving sluit dan ook niet uit 
dat het onderhavige vischtuig als sleephen
gel wordt gebezigd. 

Naar mijn meening ontbreekt echter nog 
een tweede element van het strafbaar feit in 
de telastelegging, het element n.1. dat het 
vischtuig niet droog was en niet zoodanig 
verpakt of in zoodanigen toestand dat het 
niet voor dadelijk gebruik kon worden aan
gewend. Ook deze omstandigheid is, blijkens 
de redactie der bepaling, een element van 
het verbod. 

Ik ben derhalve van oordeel dat het be
wezene geen strafbaar feit oplevert en con
cludeer dat het beroepen vonnis zal worden 
vernietigd behalve voorzoover daarbij de be
wezenverklaring is bevestigd. Voorts, dat Uw 
Raad, ten principale rechtdoende, behoudens 
de bewezenverklaring ook het vonnis van den 
Kantonrechter zal vernietigen, zal beslissen 
dat het bewezene niet strafbaar is en den 
req. te dier zake zal ontslaan van alle rechts
vervolging. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, en luiden
de: (zie conclusie); 

0 . dat bij het in zoover bevestigde vonnis 
ten laste van req. overeenkomstig de telaste
legging is bewezen verklaard, met qualifi
catie als voormeld, dat hij enz. (zie con
clusie); 

0. naar aanleiding van het middel en 
ambtshalve: 

dat art. 29 van het Visscherijreglement 
voor de R ivieren 1932, S. 315, verbiedt het 
visschen met de daar met name genoemde 
vischtuigen, terwijl aan de onder e genoemde 
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namen nog is toegevoegd: ,,of eenig ander 
vischtuig, hetwelk geeigend is de visch te 
verwonden, met uitzondering van de reep, 
den <lobber, den zetangel of fleur, de sleep
lijn, den henge!, den henge! geaasd met visch 
en den sleephengel" ; 

dat in de bewezenverklaarde telasteleg
ging het onderhavige vischtuig niet met zijn 
soortnaam is aangeduid, maar daarvan een 
omschrijving wordt gegeven, uit welke om
schrijving we! volgt dat dit tuig, - zooals 
de bewezenverklaring mede vermeldt ge
eigend is de visch te verwonden, maar niet 
dat dit vischtuig valt onder het als voormelde 
beperkt verbod, immers die omschrijving de 
mogelijkheid openlaat dat het vischje, -
zooals volgens de bij pleidooi gegeven toe
lichting met het onderhavige vischje ook 
werkelijk het geval zou zijn - , slechts bruik
baar is als kunstaas voor den sleephengel; 

dat derhalve, - al wordt in de bewezen
verklaring het vischje een ,,verboden" visch
tuig genoemd, hetgeen alleen qualificatieve 
beteekenis heeft, - uit het bewezen ver
klaarde niet volgt dat het on,derhavige vischje 
inderdaad een verboden vischtuig was, en 
reeds om die reden dat bewezenverklaarde 
niet oplevert overtreding van het bij art. 31, 
lid 1 van genoemd Reglement gegeven ver
bod, terzake waarvan req. werd veroordeeld; 

Vemietigt het bestreden vonnis, behalve 
voorzooveel daarbij het vonnis van den Kan
tonrechter t en aanzien van de bewezenver
klaring werd bevestigd; 

En in zooverre rechtdoende volgens art. 
105 der Wet R. 0 . : 

Vemietigt ook het vonnis van den Kan
tonrechter behalve voorzooveel de bewezen
verklaring betreft; 

En overwegende dat het bewezen verklaar
de ook niet bij eenig ander wettelijk voor
schrift is strafbaar gesteld; 

Verklaart het b ewezene niet strafbaar; 
Ontslaat req. van alle rechtsvervolging te 

dier zake; 
Verwerpt overigens het beroep. 

(N . J.) 

29 ]uni z942. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Keur van den polder Crom
strijen, art. 49.) 

De bewezenverklaa rde telastlegging 
houdt in alle elementen van de overt re
ding van a rt. 49 j , doch niet die van art. 
49 c, zoodat voor deze telastlegging 
laatstgenoemd voorschrift niet in aan
merking komt. Onder ,,watergangen" in 
den zin der K eur zijn te verstaan a lle 
slooten, waardoor waterafvoer in den 
polder plaats vindt, en onder ,,water
loop" de v rije loop van het water in die 
slooten. Art . 49 j gewaagt niet van door
stroom ing van water. Art. 49 j verb iedt 
elke sta rting van voorwerpen of stoffen 
- u it gezonderd die van a rt. 49 e -
waardoor de waterloop kan worden be
lemmerd, zonder daarvan start ing, welke 
demping ten gevolge heeft, uit te sluiten. 

Op het beroep van F. den H., landbouwer, 
wonende te Klaaswaal, req. van cassatie te
gen een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Dordrecht van 20 Maart 1942, waarbij in 
hooger beroep met vemietiging van een von
nis van het Kantongerecht te Oud-Beijer
land, op 2 Jan. 1942 in deze zaak gewezen, 
req. ter zake van ,,het zonder schriftelijke 
vergunning van het bestuur van den Folder 
Cromstrijen voorwerpen en stoffen, zijnde 
andere dan die in art. 49 sub e van de Keur 
van -le Folder Cromstrijen genoemd, waar
door de watenoop kan warden belemmerd, 
in de waterwegen werpen, tweemalen ge
pleegd", met aanhaling van de artt. 49 aan
hef en sub j, 54, 55 van voormelde Keur, 23, 
62 en 91 Sr., is veroordeeld tot twee geld
boeten, elk van vijf gulden, subs. vijf dagen 
hechtenis voor elk boete. (Gepleit door Mr. 
J . v . Drooge). 

Conclusie van den Adv.-Gen. W ijnveldt. 

De Arr. -Rechtbank te Dordrecht ver
eenigde zich in hooger beroep niet met het 
desbetreffend vonnis van den Kantonrechter 
te Oud-Beijerland, vemietigde dit, doch ver
klaarde op haar beurt ten laste van req. be
wezen, dat hij op of omstreeks J u ni 1941 in 
de Gemeente Klaaswaal als eigenaar van de 
tot den polder Cromstrijen behoorende per
ceelen kadastraal bekend Gemeente Klaas
waal Sectie nommers: 58, 59, 64, 65 en 436 
in de watergangen tusschen d e perceelen 58 
en 59 eenerzijds en 64 anderzijds over een 
lengte van ± 298 meter en in de watergan
gen tusschen de perceelen 65 en 436 over een 
lengte van 17 meter zonder daartoe schrif
telijke vergunning van het Bestuur van den 
polder Cromstrijen te hebben verkregen , 
aarde en afvallen, althans voorwerpen, niet 
vallende onder art. 49 sub E der Keur van 
den polder Cromstrijen heeft geworpen, 
waardoor de waterloop in genoemde water
gangen kon warden belemmerd. 

Zij noemde deze feiten ,,Het zonder schrif
telijke vergunning van het bestuur van den 
polder Cromstrijen voorwerpen en stoffen, 
zijnde andere dan die in art. 49 sub e van de 
Keur van den polder Cromstrijen genoemd, 
waardoor de waterloop kan warden belem
merd, in de watergangen werpen, tweemalen 
gepleegd", en met aanhaling der artt. 23, 62 , 
91 Sr., artt. 49 aanhef en sub j , 54, 55 van de 
voormelde Keur voor den polder Cromstrijen, 
veroordeelde zij req. tot twee geldboeten , elk 
van vij f gulden , met bepaling dat ieder van 
die boeten bij gebreke van betaling en ver
haal, vervangen zal warden door een hech
tenis van vijf dagen. 

De overtreden bepaling, art. 49 aanhef en 
onder j van de Folitieverordening, luidt: 

,,Het is, tenzij met schriftelijke vergun
ning van het Bestuur verboden: 

a. enz. 
j. voorwerpen, stoffen of zaken van welken 

aard ook, behoudens die in dit artikel sub e 
genoemd, waardoor de waterloop kan warden 
belemmerd, in de watergangen te werpen, te 
planten of te leggen; 

k . enz." 
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De onder e bedoelde voorwerpen betreffen 
.alleen vischtuigen. 

Ter terechtzitting der Rechtbank heeft, 
blijkens het vonnis, de raadsman betwist, 
dat het telastegelegde bewezen zou zijn, daar 
de slooten waarin de aarde en afvallen zijn 
geworpen, aan een zijde door een dam waren 
afgesloten, zoodat die slooten niet op den 
naam ,,watergangen" aanspraak zouden kun
nen maken en niet van ,,waterloop" in de 
slooten gesproken zou kunnen worden, doch 
naar het oordeel der R echtbank faalde dit 
betoog. D e Rechtbank was van oordeel, dat 
onder ,,watergang" in den zin, waarin dit 
woord wordt gebruikt in de Keur voor den 
polder Cromstrijen, is te verstaan elke sloot, 
waardoor waterafvoer plaats vindt, hetgeen 
in casu, waar vast staat, dat de bij dagvaar
ding bedoelde slooten in communicatie staan 
met den boezem, het geval is, terwijl onder 
,,waterloop" in den zin van die Keur ver
staan moet worden de vrije loop van het wa
ter in een dergelijken ,,watergang". 

Het middel bij pleidooi in het cassatie
beroep voorgedragen heeft volkomen dezelf
de strekking als gemeld verweer, en luidt: 

,,S., althans v. t. van art. 49 j van de keur 
van den polder Cromstrijen, hetwelk ver
biedt, tenzij met schriftelijke vergunning van 
het bestuur, voorwerpen, stoffen of zaken 
van welken aard ook, behoudens die in dit 
artikel sub e genoemd, waardoor de water
loop kan worden belemmerd, in de water
gangen te werpen, te plaatsen of te leggen". 

D e verordening geeft zelf een begripsbe
paling van het woord watergang, immers art. 
22 der Verordening, hetwelk het opschrift 
draagt ,,Van de watergangen", luidt als volgt: 

,,De waterafvoer in den polder naar de ge
malen of de sluizen geschiedt door water
gangen, welke voor deze keur worden ge
spli tst in: 

a. Hoofdwateringen, zijnde de watergan
gen, welke in art. 23 met name worden ge
noemd, 

b. Wateringen, zijnde de watergangen, 
welke in art. 2 s met name worden genoemd, 

c. Wegslooten, zijnde de watergangen, 
welke in art. 26 met name worden genoemd, 

d. Slooten, zijnde alle watergangen, welke 
niet onder a, b. of c zijn begrepen, welke wor
den onderverdeeld in: 

1. Kavelslooten, waaronder worden ver
staan de slooten, welke een watering verbin
den met e e n hoofdwatering, een watering, 
of een wegsloot, 

2. Scheidingsslooten, waaronder worden 
verstaan de kavelslooten en andere slooten, 
welke de perceelen van verschillende eige
naars of bruikers scheiden, 

3. Tusschenslooten, waaronder alle slooten 
warden verstaan, die niet vallen onder een 
der genoemde categorieen". 

Req.'s raadsman betoogde in de eerste 
plaats, dat de watergangen, waar het in dit 
geding over gaat, geen watergangen zijn in 
den zin der Verordening, en in de tweede 
plaats, dat req. de slooten heeft gedempt, 
waaruit zou volgen, dat art. 49j niet toepas
selijk kan zijn, daar voor dergelijke gevallen 

art. 49c geldt, dat verbiedt door het verleggen 
of dempen van watergangen verkavelingen 
te veranderen. 

Ik kan mij met deze stellingen niet ver
eenigen. 

H et bovenaangehaalde art. 22 der Veror
dening is zoo rui m gesteld, dat daardoor ook 
slooten als die van req. onder het begrip 
,,watergang" vallen, terwijl de feitelijke be
weringen omtrent den toestand dier slooten 
in cassatie niet onderzocht kan worden, nu 
de Rechtbank in haar vonnis feitelijk heeft 
vastgesteld, dat door die slooten waterafvoer 
plaats vond, nu bleek, dat zij in verbinding 
staan met den boezem. Ik meen dus, dat de 
door de Rechtbank gegeven uitlegging juist 
is. 

Voorts kan ik het niet van belang achten, 
dat volgens req. de slooten gedempt zijn. 
Daaruit zou alleen volgen, dat hij er zeer veel 
aarde en afvallen, althans voorwerpen in 
heeft geworpen, en dus dat hij ook voor een 
andere verbodsbepaling gestraft had kunnen 
worden. 

Het middel onjuist oordeelend, concludeer 
ik tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
(zie conclusie); 

0 . dat b ij het bestreden vonnis - met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld 
- is bewezen verklaard het telaste gelegde, 
dat (zie conclusie); 

Wat het middel betreft: 
0. dat dit blijkens de toelichting hiervan 

uitgaat, dat de Rechtbank ten onrechte art. 
49j van de Keur van den Folder Cromstrijen 
heeft toegepast, daar in de in de telasteleg
ging bedoelde slooten sinds onheugelijke tij
den dammen hadden gelegen, zoodat van 
doorstrooming van het water geen sprake is , 
terwijl in geval van demping, - gelijk ten 
deze heeft plaats gehad, - niet art. 49j, maar 
art. 49c van toepassing is, en we! enkel ten 
aanzien van kavelslooten in den zin van art. 
22 onder d 1 dier Keur, onder welke rubriek 
die slooten niet vallen, zoodat het bewezen 
verklaarde niet strafbaar is; 

0 . dat de bewezenverklaarde telastelegging 
alle elementen van de overtreding van art. 
49j voornoemd, doch niet die van de overtre
ding van het verbod van art. 49c inhoudt, 
zoodat voor deze telastlegging laatstgenoemd 
voorschrift niet in aanmerking komt, en dus 
ook niet de vraag, of dit enkel van toepassing 
is op kavelslooten; 

0. verder dat de R echtbank bij het be
streden vonnis terecht heeft aangenomen, dat 
onder ,,watergangen" in den zin dier Keur 
zijn te verstaan alle slooten, waardoor water
afvoer in den polder plaats vindt, en onder 
,,waterloop" de vrije loop van het water in 
die slooten; 

0. wat betreft de grief, dat art. 49j niet 
toepasselijk zou zijn, omdat in die slooten 
van doorstrooming van water geen sprake 



267 10 JULI 1942 

zou zijn, dat - daargelaten dat dit artikel 
enkel verbiedt het op de daarin vermelde 
wijze belemmeren van den waterloop in de 
watergangen, doch van doorstrooming van 
water niet gewaagt, - de Rechtbank feite
lijk heeft vastgesteld, dat de slooten in ge
schil in communicatie staan met den boezem, 
zoodat door die slooten waterafvoer plaats 
vindt; 

0. ten slotte dat de bewering van req., dat 
demping, - hetgeen in deze is aangenomen 
- alleen overtreding oplevert in een geval 
van art. 49c, faalt, vermits art. 49j elke stor
ting van voorwerpen of stoffen - uitgezon
derd die van art. 49e -, waardoor de water
loop kan worden belemmerd, verbiedt, zon
der daarvan storting, welke demping ten ge
volge heeft, uit te sluiten; 

0. dat de Rechtbank derhalve terecht op 
het bewezen verklaarde art. 49 aanhef en 
onder j van toepassing heeft geacht, en het 
middel ongegrond is; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

rn Juli 1942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Armenwet art. 
40. ) 

Wel heeft het burgerlijk armbestuur 
van 0. door het treffen van een regeling, 
krachtens welke de armlastige tijdens 
haar t ijdelijk verblijf bij hare moeder te 
H. de ondersteuning van dat armbestuur 
zou blijven genieten, alsmede door het 
laten overbrengen van haar inboedel 
naar H. in zekeren zin medegewerkt tot 
hare vestiging in die gemeente, doch dit 
armbestuur heeft, door het openstellen 
voor de armlastige van de mogelijkheid, 
tijdens de ziekte van haar echtgenoot 
tijdelijk bij hare moeder te H. in te trek
ken, gehandeld in den geest eener goede 
armenverzorging. Bovendien lag het 
voor de hand, toen de armlastige geen 
woning meer kon vinden in de gemeente 
0. en haar inboedel daar bezwaarlijk kon 
blijven, die naar H ., waar zij bij haar 
moeder verbleef, over te brengen, ter
wijl niet is komen vast te staan, dat al
reeds op dat tijdstip redelijkerwijze was 
te verwachten, dat zij te H. zou blijven 
wonen. Een geval als bedoeld in art. 40 
doet zich derhalve hier niet voor. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van de 
kosten van ondersteuning van de Weduwe 
Elsje Postma-Blokzijl; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
1 Juli 1942, No. 99); 

0. dat Feitze Postma en zijn echtgenoote 
Elsje Blokzijl, wonende te l\llakkinga (ge
meente 0oststellingwerf), van 11 Aug. 1940 
af door het burgerlijk armbestuur in die ge
meente werden ondersteund; dat de man om
s treeks dien tijd in een ziekenhuis te Gro-

ningen werd opgenomen op kosten van het 
armbestuur, terwijl de vrouw t oen alleen in 
hare woning te Makkinga bleef; dat op ver
zoek van de familie door het burgerlijk arm
bestuur werd toegezegd, de vrouw te blijven 
ondersteunen, ook indien zij tijdens de ziek
te van haar man ging inwonen bij haar moe
der te Hoogeveen, waar zij beter verzorgd 
zou zijn dan te l\1:akkinga en vanwaar zij 
haar man, die inmiddels werd verpleegd in 
de Stichting Beileroord te Beilen, gemak
kelijker zou kunnen bezoeken; dat dit er toe 
leidde, dat de vrouw van ongeveer 2 1 Dec. 
1940 tot ongeveer 12 Jan. 1941 en van on
geveer 9 Febr. tot ongeveer 15 Maart 1941 
te Hoogeveen verbleef; dat inmiddels haar 
de huur harer woning te Makkinga werd op
gezegd tegen 12 Mei 1941; dat, daar in de 
gemeente 0oststellingwerf een tekort aan 
woningen bestaat, zij geen andere woning 
aldaar kon vinden; dat op verzoek van de 
vrouw, die meedeelde, dat zij haar meubi
lair bij haar moeder zou kunnen opbergen, 
de vervoerkosten daarvan van Makkinga 
naar Hoogeveen door het burgerlijk armbe
stuur te 0oststellingwerf zijn voldaan, welke 
oplossing het meest doeltreffend was, aan
gezien opslag van meubelen in de gemeente 
0oststellingwerf niet mogelijk bleek; dat zij 
bij het eindigen van de huur harer woning 
naar Hoogeveen vertrok; dat de ondersteu
ning, ook nadat ha ar echtgenoot op 14 Sept. 
1941 was overleden, door het burgerlijk arm
bestuur te 0oststellingwerf werd voortgezet, 
doch, toen zij op 6 Nov. 1941 aan dat arm
bestuur vroeg om voor haar de woninghuur 
in Hoogeveen te betalen en het armbestuur 
hieruit af!eidde , dat zij in die gem ee::1.te 
reeds een woning had gehuurd en zich daar 
dus vestigde, het armbestuur de ondersteu
ning heeft beeindigd; 

dat de burgemeester van Hoogeveen van 
oordeel is, dat door het burgerlijk armbe
stuur te 0oststellingwerf invloed is uitge
oefend op de komst van de armlastige te 
Hoogeveen, alwaar zij bleef aangewezen op 
verdere ondersteunning, zoodat zich hier 
zijns inziens een geval van afschuiving, als 
bedoeld in art. 40 der Armenwet, heeft voor
gedaan; dat het aan dat armbestuur bekend 
was, dat haar verblijf te Hoogeveen niet 
tijdelijk was, aangezien er in de gemeente 
0oststellingwerf geen woning waste krijgen ; 

dat de burgemeester van 0oststellingwerf 
daarentegen als zijn gevoelen te kennen 
geeft, dat van het uitoefenen van invloed 
door of vanwege het armbestuur aldaar op 
het vertrek van de vrouw Postma geen 
sprake is geweest, zoodat zijns inziens art. 
40 der Armenwet hier geen toepassing kan 
vinden, waarbij hij opmerkt, dat de door het 
burgerlijk armbestuur te 0oststellingwerf 
getroffen regeling terzake van het vertrek 
van de vrouw naar Hoogeveen, afgezien van 
het feit, dat het initiatief is uitgegaan van 
de ondersteunde zelf , als een tijdelij k e m aat
regel is bedoeld, <loch dat een nieuwe toe
stand is ontstaan door het overlijden van den 
echtgenoot en doordat, naar hij meent te 
moeten aannemen, de weduwe in de ge-
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meente Hoogeveen een huis heeft gehuurd; 
0. dat weliswaar het burgerlijk armbe

stuur yan Ooststellingwerf door het treffen 
van een regeling, krachtens welke de arm
lastige tijdens haar tijdelijk verblijf bij hare 
moeder te H oogeveen de ondersteuning van 
dat armbestuur zou blijven genieten, als
mede door het later doen overbrengen van 
haar inboedel naar Hoogeveen in zekeren 
zin heeft medegewerkt tot hare vestiging in 
die gemeente, doch dat daarin onder de ge
geven omstandigheden geen voldoende aan
leiding voor toepassing van het bepaalde in 
art. 40, tweede lid, der Armenwet kan war
den gevonden; 

dat toch dat armbestuur door het open
stellen voor de armlastige van de mogelijk
heid, tijdens de ziekte van haar echtgenoot 
tijdelijk bij hare moeder te Hoogeveen in te 
trekken, handelde in den geest eener goede 
armenverzorging; 

dat voorts, toen de armlastige geen wa
ning meer kon vinden in de gemeente Oost
stellingwerf en haar inboedel aldaar be
zwaarlijk kon blijven bewaard, het voor de 
hand lag, die naar Hoogeveen, waar zij bij 
haar moeder verbleef, over te brengen, ter
wijl niet is komen vast te staan, dat alreeds 
op dat tijdstip redelijkerwijze was te ver
wachten, dat de armlastige te Hoogeveen 
zou blijven wonen, zoodat van een licht
vaardige handelwijze van het burgerlijk arm
bestuur van Ooststellingwerf tegenover dat 
van Hoogeveen hier niet bepaaldelijk kan 
worden gesproken; 

dat aan een en antler niet afdoet, dat naar 
nader is gebleken de Weduwe Postma te 
Hoogeveen niet een woning heeft gehuurd, 
<loch bij hare moeder is blijven inwonen; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen B estuur beslo
ten: 

te verklaren, dat een geval , als bedoeld 
in art. 40 der Armenwet, zich hier niet voor -
doet en dit artikel mitsdien met betrekkin g 
tot dit geschil geene toepassing kan vinden. 

(A. B .) 

zo Juli z942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat. (Wet houdend algemeene 
regelen Waterst aatsbestuur art. rg.) 

Wel is de taak van den administra
tieven rechter eene minder lijdelijke dan 
die b .v. van den burgerlijken rechter , en 
draagt deze naast een rechterlijke met 
name ook een bestuurskarakter, waar
aan voor dezen rechter de vrijheid kan 
worden ontleend, in beroep zich te plaat
sen op den zetel van het orgaan, tegen 
welks handeling beroep is ingesteld en 
terzake eene zelfstandige regeling te ge
ven. Doch deze vrijheid kan slechts be
staan voorzoover het geschilpunt daarbij 

betrokken is, aangezien anders de. uit
spraak niet kan geacht worden in beroep 
te zijn gegeven en de wetgever den ad
ministratieven rechter een zoodanig 
amendementrecht buiten beroep niet 
heeft toegekend. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door K. J . 
Betten te Nieuwehorne tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Friesland van 18 
September 1940, no. 57, 2e afdeeling W , tot 
gewijzigde vaststelling van het klassificatie
besluit voor het waterschap Nijehorne ; 

Gelet op het advies van den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, van 17 September 1941 , no. 247 en 
het daarbijgevoegde ontwerp-besluit, hetwelk 
luidde als volgt: 

,,Gezien het beroep, ingesteld door K . J. 
Betten te Nieuwehorne tegen het besluit van 
Ged. Staten van Friesland van 18 September 
1940, no. 57, 2e afdeeling W , tot gewijzigde 
vaststelling van het klassificatiebesluit voor 
het waterschap Nijehorne; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur gehoord (advies van 
17 September 1941, no. 247) ; 

0 ., dat het bestuur van het waterschap 
Nijehorne op 29 Januari 1940 aan Ged. Sta
ten van Friesland ter vaststelling heeft inge
zonden een ontwerpklassificatiebesluit, lui-
dende: enz.; · 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 18 
September 1940, no. 57m 2e afdeeling W, 
met ongegrondverklaring van de ingediende 
reclames, het evenbedoelde klassi ficatiebe-
sluit gewijzigd hebben als volgt: enz.; . 

dat van deze beslissing K . J. Betten in be
roep is gekomen, aanvoerende, enz.; 

0. enz.; 
dat Ged. Staten in een ter zake uitgebracht 

ambtsbericht er voorts op hebben gewezen, 
dat, terwijl in de omschrijving van de zesde 
klasse van den bijzonderen of bemalingslig
ger voor complex A wordt gewaagd van ,,als
mede bosch, heide en moeras", in de om
schrijving van de zesde klasse voor complex 
B van den algemeenen ligger en in de vijfde 
klasse van den bijzonderen of bemalingslig
ger voor complex B staat te lezen: ,,zooals 
b.v. bosch en heide"; 

dat 'de eerstbedoelde bewoordingen juister 
moeten worden geacht, terwijl het in ieder 
geval aanbeveling verdient bij de omschrij
ving der verschillende klasse eenvormigheid 
te betrachten; 

dat, enz. ; 
G ezien de Waterstaatswet 1900, het Alge

meene Reglement voor de Boezemwater
schappen in Friesland en het bijzonder regle
ment voor het waterschap Nijehorne; 

Heeft op grond van § I der Verordening 
No. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van het Nederlandsche 
Departement van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

Met ongegrondverklaring van het ingestel-
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de beroep voor het overige, het bestreden be
slui t van Ged. Staten van Friesland te wijzi
gen in dier voege, dat: 

a. enz.; 
b. in de omschrijvingvan de 6e klasse voor 

complex B van den algemeenen ligger de 
woorden ,,zooals b.v." worden vervangen 
door ,,alsmeden; 

c. de 5e klasse van den bijzonderen of be
malingsligger voor complex B nader aldus 
wordt omschreven: 

,.Eigendommen, ongeacht of deze al ?an 
niet van water kunnen worden voorz1en, 
welke door hun hoedanigheid wcinig belang 
bij de waterregeling hebben, alsmede bosch 
en heide"; 

d. enz. ; 
0., dat de genoemde afdeeling in kennis 

werd gesteld met de dezerzijds tegen <lit 
ontwerp-besluit gerezen bedenkingen bij een 
schrijven van den volgenden inhoud: 

Ik heb de eer U mede t e deelen, dat ik 
miJ° met de bij Uw nevensaangehaald advies 
voorgedragen uitspraak voorshands niet ge
heel kan vereenigen. 

Mijne bedenkingen betreffen het aanbren
gen in het klassificatiebesluit bij het aange
boden ontwerp-besluit, van de wijzigingen, 
genoemd onder de letters b en c. Deze wijzi
gingen zijn blijkens de overwegingen van het 
ontwerp-besluit ontleend aan het in deze 
Staten van Friesland, die daarin mededeelen, 
dat zij bij nadere lezing van het klassificatie
besluit die wijzigingen alsnog noodig achten. 

Al kan ook naar mijne meening met Ged. 
Staten worden ingestemd, dat met die wijzi
gingen eene verbetering van het klassificatie
besluit zal worden verkregen, d ie verbetering 
zal mijns inziens evenwel niet kunnen wor
den bereikt bij de beslissing op het onderha
vige beroep, omdat dit beroep niet betreft 
de door Ged. Staten bedoelde punten. 

In beroep zal mijns inziens namelijk alleen 
kunnen worden beslist omtrent de punten in 
geschil, waaromtrent door den appellant aan 
de hoogere instanties een beslissing is ge
vraagd geworden. 

Meent het provinciaal bestuur, dat het 
klassificatiebesluit alsnog gewijzigd moet 
worden, in den aangewezen zin, dan zal het 
zulks aan het waterschapsbestuur kunnen 
mededeelen, met verzoek, h e t aanbrengen 
van die wijzigingen in het k lassi ficatiebesluit 
ingevolge de reglementair voorgeschreven 
procedure te bevorderen. Zoo noodig zou het 
provinciaal bestuur kunnen toepassen arti
kel 49, tweede lid, van het Algemeen Regle
ment voor de boezem waterschappen in Fries
land, volgens welke bepaling Ged. Staten te 
allen tijde herziening van het klassificatiebe
sluit kunnen gelasten. 

Op grond van het vorenstaande moge ik 
de op deze aangelegenheid betrekking heb
bende stukken aan de Afdeeling ter nadere 
overweging weder doen toekomen." 

dat de Afdeeling naar aanleiding van <lit 
schrijven een nader advies heeft uitgebracht, 
luidende als volgt: 

,,Bij schrijven van 3 Februari 1942, no. 
676, afdeeling Waterstaatsrecht, heeft Uw 

HoogEdelgestrenge opnieuw bij den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, ter overweging aanhangig gemaakt 
het beroep, ingesteld door K. J. Betten te 
Nieuwehome tegen het besluit van Ged. 
Staten van Friesland van 18 September 1940, 
no. 57, 2e afdeeling W, tot gewijzigde vast
stelling van het klassificatiebesluit voor het 
waterschap Nijehorne. 

In antwoord op Uw evengemeld schrijven 
moge de Afdeeling Uw HoogEdelGestrenge 
mededeelen, dat zij in het daarin ontwikkel
de bezwaar tegen haar advies van 17 Sep
tember 1941, no. 247, niet kan deelen. 

De taak van de administratieve beroeps
instantie is namelijk, anders dan die van bij
voorbeeld den burgerlijken rechter, nimmer 
zoo beperkt opgevat, dat zij zich slechts zou 
mogen inlaten met de in het beroep aange
voerde punten. De rol van den administra
tieven rechter is minder lijdelijk: wanneer 
hij bij de behandeling van het beroep nog 
andere fouten ontdekt, dan waarvan de ap
pellant heeft gerept, mag hij daar ambts
halve op wijzen, en, indien zulks hem vol
doende volgens de ter zake geldende voor
schriften vrijstaat, deze fouten zelve ver
beteren. Hieraan kan niet afdoen, dat er, wat 
de onderwerpelijke zaak betreft, nog andere 
wegen openstaan om zoo noodig het klassifi
catiebesluit t e doen wijzigen. 

Uit vele, in beroep genomen beslissingen 
valt het even geschetste standpunt af te 
lezen. Orn zich tot de waterstaatszaken te 
beperken, noemt de Afdeeling slechts het 
K . B. van 29 November 1933, no. 61, en dat 
van 11 Juni 1936, no. 50, daarbij wijzende op 
de slotalinea van beide besluiten. 

De Afdeeling vertrouwt dan ook, dat Uw 
HoogEdelGestrenge haar evenbedoeld be
zwaar zal laten vallen, en alsnog een beslis
sing zal nem en overeenkomstig het door haar 
aangeboden ontwerp-besluit." 

dat daarna opnieuw een schrijven aan de 
Afdeeling is gericht, van den volgenden in
houd: 

,,Blijkens nevenvermeld nader advies om
trent bedoelde aangelegenheid, is de Afdee
ling van meening, dat de rol van den admi
nistratieven rechter minder lijdelijk is, en dat 
wanneer hij bij de behandeling van het be
roep nog andere fouten ontdekt, in een be
streden besluit, in de gevoerde procedure en 
dergelijke, dan waarvan de appellant heeft 
gerept, hij daar ambtshalve op mag wijzen, 
en indien zulks hem volgens de ter zake gel
dende voorschriften vrijstaat, deze fouten 
zelve te verbeteren, terwijl tevens naar de 
meening van de Afdeeling hieraan n ie ts af 
kan doen, dater, wat de onderwerpelijke zaak 
betreft, nog andere wegen openstaan om zoo 
noodig het klassificatiebesluit te doen wijzi
gen. 

De Afdeeling meent dit standpunt te kun
nen aflezen uit de vele in beroep genomen 
beslissingen, o.m. uit de beslissingen, waar
op betrekking hebben de K. B . van 29 No
vember 1933, no. 61 en dat van II Juni 1936, 
no. 50. 

Het komt mij voor, dat de aangehaalde be-
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slissingen eerder zouden kunnen worden aan
gehaald ter versterking van dezerzij dsche 
meening, neergelegd in het schrijven van 3 
Februari 1942, no. 676, Afdeeling Water
staatsrecht. 

I mmers uit de ingenomen ambtsberichten 
omtrent de in die K. B. bedoelde kwesties 
blijkt, dat aanvulling van de daarbij betrok
ken klassificatiebesluiten noodig werd ge
oordeeld in verband met hetgeen naar voren 
werd gebracht in de onderwerpelijke be
roepschriften. 

De destijds door de Kroon bij die beslissin
gen aangebrachte aanvullingen, moeten dan 
ook geacht worden betrekking te hebben op 
de in die beroepschriften aangevoerde pun
ten. 

In het onderhavige geval hebben de onder 
de letters b en c van het ingezonden ontwerp
besluit voorgestelde wijzigingen echter geen 
betrekking op de in het beroepschrift aange
voerde punten. 

Zooals ook Uw Afdeeling aanneemt, zal de 
administratieve r~chter slechts dan ambts
halve wijzigingen mogen aanbrengen, indien 
zulks hem volgens de geldend e voorschriften 
vrijstaat. Dit is i.e . niet het geval. 

De Waterstaatswet 1900 kent de Kroon 
(thans den Secretaris-Gen eraal) geen rui
mere bevoegdheid toe dan te beslissen op 
het ingestelde beroep. Die beslissing, en de 
daarbij in het beroepen besluit aan te bren
gen wijzigingen, zullen mijns inziens dan ook 
verband moeten houden met de door appel
lant(en) aangevoerde grieven. Laat men dit 
verband varen, dan is de uitspraak meer dan 
een beslissing op het beroep, en mist in zoo
verre wettelijken grondslag. 

Alhoewel de thans door Uwe Afdeeling ge
wenschte wijzigingen niet van ingrijpenden 
aard kunnen worden geacht, ben ik dan ook 
genoodzaakt mijn standpunt hieromtrent 
te handhaven. 

Op grond van het vorenstaande moge ik 
de op deze aangelegenheid betrekking heb
bende stukken aan de Afdeeling nogmaals ter 
naderc overweging doen toekomen." 

dat de Afdeeling daarop opnieuw een ad
vies heeft uitgebracht, het welk luidde als 
volgt: 

,.Bij schrijven van 8 April 1942, no. 675, 
afdeeling Waterstaatsrecht, heeft Uw Hoog
Ede!Gestrenge bij de Raad van State, Af
deeling voor de Geschillen van Bestuur, op
nieuw ter overweging aanhangig gemaakt het 
beroep, ingesteld door K. J. Betten te 
Nieuwehorne tegen het besluit van Ged. Sta
ten van Friesland van 18 September 1940, 
no. 57, 2e afdeeling W, tot gewijzigde vast
stelling van het klassificatiebesluit voor het 
waterschap Nijehome. 

In antwoord op he t bovengenoemd nader 
schrijven van Uw HoogEdelGestrenge moge 
de Afdeeling het volgendc berichten. 

Vooreerst vraagt zij zich af, of het wel juist 
is, dat de eerder door haar genoemde K. B. 
de meening van Uw HoogEde!Gestrenge zou
den versterken. Voorzoover door haar kan 
worden nagegaan, nu de door U vermelde 
ambtsberichten niet aan haar wcrden over-

gelegd, betrof de kwestie van het vaarwater, 
bedoeld in de laatste rechtsoverweging van 
het K. B. van 29 November 1933, no. 61, we! 
degelijk een punt, hetwelk in beroep niet was 
naar voren gebracht. Het werd skchts hier
om mede onder de oogen gezien, omdat het 
was opgeworpen in een vroeger adres van 
den appellant, waarriaar werd verwezen ir, 
het beroepschrift aan Ged. Staten. 

Wat het K . B. van 11 Juni 1936, no. 50 
aangaat, blijkt uit de ambtsberichten, dat de 
Ingenieur van den Rijkswaterstaat in het 
arrondissement Assen ten voile instemde m et 
het standpunt van Ged. Staten, dat het be
roep ongegrond was. Hieraan voegde hij 
evenwel toe, dat de omschrijving van de in 
de tweede klasse opgenomen gronden aan
vulling behoefde. Ook hieruit volgt, dat dit 
een punt betrof, hetwelk buiten het beroep 
stond. 

Hoe dit echter ook zij, in ieder geval staat 
vast, dat de administratieve rechter zich ook 
mag inlaten met punten, welke in beroep 
niet zijn aangevoerd. Gewezen kan nog wor
den op de Kon. Besluiten van 24 Maart 
1930, no. 20 en van 26 Mei 1933, no. 21 be
treffende respectievelijk geschillen, gerezcn 
bij de toepassing van de Lager-Onderwijswet 
1920 en de Hinderwet. Voorts kan nog ge
dacht worden aan al die gevallen, waarin een 
besluit, waartegen b eroep werd ingeste!d, 
vemietigd wordt wegens daaraan klevende, 
door den beroepsrechter ambtshalve naar
voren gebrachte formeele gebreken. 

E en argument, hetwelk voor Uwe opvat
ting zou pleiten, meent Uw HoogEde!Ge
strenge ook nog t e kunnen afleiden uit de 
bewoordingen van de Waterstaatswet 1900, 
welke aan de Kroon (thans den S ecretaris
Generaal) geen ruimere bevoegdheid zou toe
kennen dan te beslissen op het ingestelde 
beroep. De kracht van dit argument ontgaat 
evenwel aan de Atdeeling. De bepaling van 
artikel 19 dier wet onderscheidt zich niet van 
bepalingen in andere wetten, welke de moge
lijkheid van administratief beroep opencn. 
Met name bevat zij geen enkele aanduiding, 
dat de bevoegdheid van de beslissende in
stantie hier beperkter zou zijn dan die, welke 
in andere wetten worden gegeven. De vraag, 
of de administratieve rechter al of niet bui
ten het beroep mag gaan, wordt in het alge
meen ook niet beslist door wetsbepalingen, 
doch client te worden beantwoord met be
hulp van de Algemeene beginsele n, welke 
gelden met betrekking tot de administratieve 
rechtspraak. De Afdeeling kan niet ontko
men aan den indruk, dat het standpunt, het
welk Uw HoogEde!Gestrenge in deze meent 
te m oeten innemen, hieruit voortspruit, dat 
door U ten onrechte slechts wordt gelet op 
de bepaling in de Vvaterstaatswet 1900 en de 
daaruit voortspruitende geschillen. 

Inderdaad kunnen zich gevallen voordoen, 
waarin het den administratieven rechter niet 
vrijstaat ambtshalve, dus buit en het inge
stelde beroep om, ontdekte fouten in be
schikkingen, waarvan beroep werd ingesteld, 
te verbeteren. Hierbij moet bijvoorbeeld wor _ 
den gedacht aan die gevallen, waarin in be-
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roep moet worden geoordeeld omtrent een 
door een hoogere instantie gegeven beslissing 
ter zake van de goedkeuring van de beschik
king van een lager administratief orgaan. In 
dergelijke gevallen dient in beroep slechts te 
worden beslist, of de goedkeuring al dan niet 
terecht werd verleend of onthouden: van wij
zigingen in de betreffende beschikking aan 
te brengen, kan dan geen sprake zijn. Een 
zoodanig geval doet zich hier evenwel niet 
voor. 

De Afdeeling vertrouwt, dat Uw Hoog
Ede!Gestrenge na deze uiteenzetting alsnog 
zal beslissen overeenkomstig het door haar 
voorgedragen ontwerp-besluit, hetgeen ook 
het voordeel zal hebben, dat op snelle wijze, 
zonder dat een afzonderlijke procedure be
hoeft te warden gevolgd, de vereischte ver
beteringen tot stand komen. 

0., dat het met de Afdeeling gepleegde 
overleg, mitsdien niet heeft geleid tot wijzi
ging van haar advies in den geest als dezer
zijds bedoeld; 

0., dat de Afdeeling zich op het standpunt 
stelt, dat de administratieve rechter ook uit
spraak mag doen ten aanzien van punten, 
welke in beroep niet zijn a·angevoerd. 

0., hieromtrent, dat aan de Afdeeling kan 
warden toegegeven, dat de taak van den ad
ministratieven rechter eene minder lijdelijke 
is dan die b .v. van den burgerlijken rechter, 
en naast een rechterlijk met name ook een 
bestuurskarakter draagt; 

dat aan dit bestuurskarakter voor den ad
ministratieven rechter de vrijheid kan war
den ontleend, in beroep zich te plaatsen op 
den zetel van het orgaan, tegen welks han
deling beroep is ingesteld, en ter zake eene 
zelfstandige regeling te geven; 

dat deze vrijheid echter slechts kan be
staan voorzoover het geschilpunt daarbij be
trokken is, aangezien anders de uitspraak 
niet kan geacht wo,-den, in beroep te zijn ge
geven en de wetgever den administratieven 
rechter een zoodanig amendementrecht bui
ten beroep niet heeft toegekend; 

dat, hoezeer practisch mag warden ver
trouwd, dat - gelijk in dit geval - de ad
ministratieve rechter ingrijpen buiten ver
band met het ingesteld beroep zal beperken 
tot kleine verbeteringen van sterk secundair 
belang, hiermede toch een pad wordt betre
den, dat dien rechter in beginsel · voert tot 
vrije correctie van den geheelen inhoud van, 
een aan zijn oordeel onderworpen regeling, 
ook op punten, die waarborgen inhouden en 
die door de betrokkenen - door geen beroep 
in te stellen - in zekeren zin gesanction
neerd zijn; 

dat een antler standpunt ook daarom tot 
ongewenschte consequenties zou leiden, dat 
de waarborg, welke het beroepsrecht beoogt 
te scheppen, niet bestaat ten aanzien van 
wijzigingen, welke in hoogste instantie, ge
heel buiten de beroepskwestie om, ambts
halve warden aangebracht, zonder dat be
langhebbenden in de gelegenheid zijn ge
weest, daarvan kennis te nemen en daartegen 
zoo noodig bezwaren in te dienen; 

dat de door de Afdeeling tot staving van 

haar standpunt aangehaalde beslissingen vol
doen aan het hierboven aangegeven crite
rium, aangezien bij de door den administra
tieven rechter in die gevallen aangebrachte 
wijzigingen het geschilpunt kan geacht war
den te zijn betrokken; 

dat toch de kwestie van het vaarwater, be
doeld in de laatste rechtsoverweging van het 
K. B. van 29 November 1933, no. 61, was op
geworpen in een vrneger adresvan den appel
lant, dat hij daarna in afschrift voegde bij 
zijn beroepschrift aan Ged. Staten met ver
zoek, den inhoud als in dat beroepschrift ge
insereerd te beschouwen, en de appellant in 
zijn beroepsadres aan de Koningin naar 
laatstbedoeld beroepschrift en de daarin ver
melde grieven had verwezen; 

dat in het K. B. van II Juni 1936, no. 50, 
de wijziging van de omschrijvingvan de gron
den, opgenomen in de tweede klasse van het 
klassificatiebesluit, verband hield met het 
beroep, waarbij indeeling van de gronden 
van appellanten en eene lagere klasse bepleit 
werd, o.m. met het argument, dat de om
schrijving van de in de tweede klasse opge
nomen gronden indeeling van de terreinen 
van appellanten in die klasse uitsloot; 

dat, wat er ook overigens zij van de door 
de Afdeeling aangehaalde beslissingen in de 
geschillen gerezen bij de toepassing van de 
Lager-0nderwijswet 19:rn en de Hinderwet, 
ook in deze gevallen voldaan is aan het hier
boven aangegeven criterium, aangezien deze 
beslissingen slechts een bijzonder geval be
treffen, waaromtrent beroep was ingesteld; 

dat, in het midden latende, of het den ad
ministratieven rechter in het algemeen ook 
zou vrijstaan, bij de beslissing van geschil
len, het besluit, waartegen beroep is inge
steld, we~ens vormgebreken te · vernietigen, 
het gesch1lpunt toch veelal geacht kan warden 
betrokken te zijn bij eene uitspraak in de 
door de Afdeeling bedoelde gevallen waarbij 
een besluit, waartegen beroep werd inge
steld, vernietigd wordt wegens daaraan kle
vende, door den beroepsrechter ambtshalve 
naar voren gebrachte formeele gebreken, 
aangezien zoodanige fundamenteele gebreken 
uiteraard ookveelal de punten, waartegen be
roep is ingesteld, zullen betreffen; 

0., ten aanzien van het beroep van K. J . 
Betten te Nieuwehorne, enz.; 

Gezien de Waterstaatswet 1900, het Alge
meen Reglementvoor de Boezemwaterschap
pen in Friesland en het bijzonder reglement 
voor het waterschap Nijehorne; 

Heeft op grond van § 1 der Verordening 
No. 23/r940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten; 

met ongegrondverklaring van het ingestel
de beroep voor het overige, het bestreden be
sluit van Ged. Staten van Friesland te wijzi
gen, in dier voege, dat enz. 

N .B. Aangezien deze beslissing alleen van 
belang is ten aanzien van de vraag, of de ad
ministratieve rechter in beroep bevoegd is 
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zich uit te spreken over punten, waaromtrent 
geen beraep is ingesteld, is kortheids~alve 
alles weggelaten, wat op deze vraag geen be-

. trekking heeft. Red. 
(A. B .) 

JI Juli 1942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat. (Wegenwet art. 4.) 

Ten onrechte is de onderwerpelijke 
brug op den wegenlegger geplaatst, nu 
is gebleken dat deze in 1930 gedurende 
eenige dagen achtereen is opgehaald ge
weest met de kennelijke bedoeling, de 
openbaarheid ervan te voorkomen, zoo
dat het geval van art. 4 sub 1 bier niet 
aanwezig is. Bovendien is meermalen 
door hen die met goedvinden van appel
lant van de brug gebruik mochten ma
ken, een bijdrage in de onderhoudskos
ten betaald, wat met de vrije toeganke
lijkheid van de brug niet is overeen te 
brengen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beraep, ingesteld door S. Paul 
Czn. te Zevenhuizen tegen het besluit van 
Ged. Staten van Zuid-Holland van 20 Mei 
1941, G.S. No. 309, tot vaststelling van den 
wegenlegger der gemeente Zevenhuizen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 1 Juli 1942, No. 96); 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
besluit van 20 Mei 1941, G.S. No. 309, heb
ben vastgesteld den wegenlegger der ge
meente Zevenhuizen; 

dat van dit besluit S. Paul Czn. te Zeven
huizen in beraep is gekomen, aanvoerende, 
dat op den !egger is geplaatst de ijzeren op
haalbrug met betonnen landhoofden en vleu
gelmuren, gelegen over de Ringvaart in de 
omgeving van het station Zevenhuizen Moer
kapelle; dat hij ontkent, dat de brug open
baar is; dat zij destijds is gelegd door de 
eigenaren van de twee boerderijen in de om
geving van de brug gelegen, om op die wijze 
een verbinding tot stand te brengen tusschen 
de boerderijen en de landerijen over de ring
vaart, gelegen in den Zuidplaspolder; dat er 
steeds voor gewaakt is, dat de verbinding 
over de brug een openbaar karakter zou ver
krijgen; dat \Je onderhoudskosten door de 
belanghebbende eigenaren gedragen werden; 
dat, hoewel niet aan iedereen steeds is belet, 
van de brug gebruik te maken, meermalen 
door hen, die met goedvinden daarvan ge
bruik mochten maken, een bijdrage in de 
onderhoudskosten is betaald; dat de brug, 
om aan te toonen, dat daaraan door de 
rechthebbenden niet het karakter van open
bare brug is toegekend, zoo nu en dan enkele 
dagen achtereen werd opgehaald; dat dit 
vooral dan geschiedde wanneer een bijzonder 
druk verkeer dreigde; dat een enkele maal 
op verzoek van den burgemeester van Ze
venhuizen, als door een bijzondere omstan-

digheid het verkeer moest worden omgelegd, 
goedgevonden is dat veel verkeersmiddelen 
over de brug passeeren konden, maar in dat 
geval steeds vrachtautomobielen daarvan 
zijn uitgezonderd; dat het feit , dat de bur
gemeester de medewerking van de eigenaren 
inriep, er op wijst, dat de burgemeester be
kend was met het particulier karakter van 
de brug; dat dit ook hieruit blijkt, dat aan
nemers, die werkzaamheden in de omgeving 
van het station moesten verrichten en voor 
wie het gemak opleverde, als zij voor hun 
werk van de brug gebruik mochten maken, 
zich tot den pachter Van der Wei of tot hem, 
appellant, daarvoor wendden; dat, indien het 
vervoer niet al te zware materialen betrof, 
daarin dan tegen vergoeding werd bewilligd; 
dat het ten zeerste onbillijk zou zijn, indien 
thans de brug zou warden beschouwd als 
een brug ten algemeenen nutte, waarvoor hij, 
appellant, en de mede-eigenaresse Mevrauw 
van der Pol de onderhoudskosten, welke in 
belangrijke mate zullen stijgen, moeten dra
gen; dat zijns inziens de brug van den !egger 
behoort te warden afgevoerd; 

0. dat, zooals op grand van de verklaring 
van een drietal inwoners der gemeente Ze
venhuizen mag warden aangenomen en ook 
niet wordt betwist, de onderhavige brug in 
den zomer van het jaar 1930 gedurendeeenige 
dagen achtereen is opgehaald geweest, zoo
dat toen over die brug geen verkeer ken 
plaats hebben; 

dat mitsdien niet kan warden gezegd, dat 
deze brug na het tijdstip van dertig jaren 
v66r het inwerkingtreden van de Wegen
wet gedurende dertig achtereenvolgende ja
ren voor een ieder toegankelijk is geweest in 
den zin van artikel 4 ender I dier wet; 

dat weliswaar elke korte onderbreking van 
het toegankelijk zijn van een weg of brug 
gedurende den in de evengenoemde wetsbe
paling genoemden tijd, bijvoorbeeld wegens 
het verrichten van herstelwerkzaamheden, 
neg geen aanleiding geeft, die bepaling niet 
van toepassing te achten, <loch dat zulks 
hier we! het geval is, wijl aannemelijk is ge
maakt, dat het ophalen van de brug in 1930 
is geschied juist met de bedoeling, de open
baarheid te voorkomen; 

dat voor het van toepassing achten van 
het bepaalde onder I van art. 4 der genoem
de wet hier te minder reden bestaat, aange
zien niet is weerspraken de mededeeling van 
den appellant, clat m eermalen, ook v66r het 
inwerkingtreden van de Wegen\vet, door hen, 
die met zijn goedvinden of met dat van den 
pachter J. van <ler Wei van de brug gebruik 
mochten maken, een bijdrage in de onder
houdskosten werd betaald, welke omstan
digheid met de vrije toegankelijkheid van 
de brug kwalijk is overeen te brengen; 

dat. nu zich ten aanzien van deze brug 
evenmin de gevallen voordoen, bedoeld en
der II en III van art. 4 der genoernde wet, 
zij ten onrechte op den !egger is gebracht; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grand van paragraaf 1 der Ver

ordening No. ~3 /1940 van den Rijkscommis
saris voor het 1:>ezette Nederlandsche gebied 

K. 2663 
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betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

met handhaving voor het overige van den 
door Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 
besluit van 20 lvlei 1941, G.S. No. 309, vast
gestelden !egger, de onder No. 8 op dezen 
legger gebrachte Tweede brug ovel' de Ring
vaart te doen vervallen. 

(A. B.) 

z z Juli 1942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat. (Wegenwet art. 9.) 

Nu van de onderwerpelijke voetpaden 
geen of geen noemenswaardig gebruik 
meer wordt gemaakt, is de beteekenis 
dezer paden voor het verkeer dermate 
gering, dat tegen onttrekking daarvan 
aan het verkeer niet met reden bezwaar 
kan warden gemaakt. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beraep, ingesteld door den bur
gemeester van Oosterland tegen het besluit 
van den waarnemenden Commissaris der 
pravincie Zeeland van 3 Oct. 1941, 2e afdee
ling, No. 134, i:ot onthouding van goedkeu
ring aan het besluit van den raad dier ge
meente van 27 Aug. 1941, strekkende tot 
onttrekking van voetpaden aan het openbaar 
verkeer; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 1 Juli 1942, No. 97); 

0. dat de raad der gemeente Oosterland 
in zijne vergadering van 27 Aug. 1941 be
sloot aan het openbaar verkeer te onttrekken 
Saamtjespadje en Moolpadje (van Graafjes
weg tot Slikweg), daarbij overwegende, dat 
Saamtjespadje en Moolpadje (van Graafjes
weg tot Slikweg) aan het openbaar verkeer 
behoort te warden onttrokken; dat toch door 
bet gebruik van rijwielen de voetpaden als 
zoodanig vrijwel geheel in onbruik zijn ge
raakt; dat de instandhouding daarvan ten 
behoeve van een sporadischen wandelaar 
niet gerechtvaardigd mag warden geacht te
genover de vele nadeelen, die daaraan voor 
de betrakken grondgebruikers zijn verbon
den; dat het voorstel dienaangaande van 30 
Juni 1941 tot en met 29 Juli 1941 ter ge
meentesecretarie voor belanghebbenden ter 
inzage heeft gelegen en dat geen bezwaren 
zijn ingebracht; 

dat de waarnemende Commissaris der pro
vincie Zeeland bij zijn besluit van 3 Oct. 
1941, 2e afdeeling, No. 134, goedkeuring aan 
het evenvermelde raadsbesluit heeft onthou
den, daarbij verwijzende naar het besluit van 
Ged. Staten van Zeeland van 8 Sept. 1939, 
No. 108/1, 2e afdeeling, waarbij onder meer 
werd medegedeeld, dat het besluit van den 
.raad der gemeente Oosterland van 14 Maart 
I939 tot het onttrekken aan het openbaar 
verkeer van enkele wegen in deze gemeente, 

L. 1942 

hetwelk krachtens art. 9 der Wegenwet, zoo
als dit is gewijzigd bij de wet van II Maart 
1939 (Staatsblad No. 522), aan de goedkeu
ring van hun college is onderworpen, bij hen 
overwegende bedenking ontmoet, omdat niet 
alle eigenaren der aangrenzende perceelen 
een kennisgeving hebben ontvangen van de 
ter-inzage-legging van het voorstel tot het 
onttrekken van de in het besluit genoemde 
wegen aan het openbaar verkeer; dat voorts 
van het Moolpadje, No. 38 van den Jigger, 
voorzoover gelegen tusschen den Dorpsweg, 
No. 16 van den Jigger, en den Rijksweg 
(Graafjesweg) een vrij geregeld gebruik 
wordt gemaakt; dat ten slotte het Saamtjes
padje, No. 37 van den Egger, over ongeveer 
5/6 gedeelte der lengte eigendom van de 
gemeente Oosterland is; dat het niet ge
wenscht is dezen grand aan den openbaren 
dienst te onttrekken ; dat zij mitsdien hunne 
goedkeuring aan het besluit onthouden; 

dat van deze beslissing de burgemeester 
van Oosterland in beraep is gekomen, onder 
meer aanvoerende, dat in vraeger tijden, 
toen het verkeer hoofdzakelijk te voet plaats 
vond, het belang van de voetpaden gelegen 
was in de omstandigheid, dat zij een kortere 
verbinding mogelijk maakten dan de rijwe
gen; dat er tegenwoordig oak door wande
laars geen gebruik meer van wordt gemaakt 
en zij dus hun beteekenis geheel hebben ver
loren; dat dientengevolge de voetpaden zeer 
moeilijk in goeden staat kunnen warden ge
houden en alle onderhoudskosten volkomen 
nutteloos besteed zijn; dat hij dan oak van 
meening is, dat thans het oogenblik gunstig 
is om deze voetpaden van den bestaanden 
ligger af te voeren, om ze niet meer als over
bodigheden op een nieuwen ligger te be
hoeven te plaatsen; 

0 . dat blijkens de ter zake ontvangen 
ambtsberichten van het Moolpadje tusschen 
Graafjesweg en Slikweg en van het Saamt
jespadje geen of geen noemenswaardig ge
bruik meer gemaakt wordt; 

dat derhalve de beteekenis van deze pa
den voor het verkeer dermate gering is, dat 
tegen de voorgenomen onttrekking daarvan 
niet met reden bezwaar kan worden ge
maakt; 

dat mitsdien het bestreden besluit van den 
waarnemenden Commissaris der pravincie 
Zeeland niet kan warden gehandhaafd; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grand van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche e
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

met vernietiging van het besluit van den 
waarnemenden Commissaris der pravincie 
Zeeland van 3 Oct. 1941, 2e afdeeling, No. 
134, het besluit van den raad der gemeente 
Oosterland van 27 Aug. 1941 alsnog goed te 
keuren. 

(A. B.) 

18 
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16 Juli 1942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Armenwet art. 
39 bis.) 

Wel behoort art. 39bis slechts te wor
den toegepast, ingeval van de opneming 
van den arme in de ziekeninrichting of 
de verpleging geschiedt op kosten der 
gemeente of van een burgerlijke instel
ling, doch daaraan wordt geen afbreuk 
gedaan door de omstandigheid, dat op 
eene vereeniging voor ziekenhuisverple
ging, bij welke de patient verzekerd was, 
een dee! der kosten van verpleging door 
de burgerlijke instelling is kunnen wor
den verhaald. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur van de Gemeentelijke Instelling voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Voorburg 
tegen de beslissing van den Commissaris en 
de leden van G ed. Staten, fungeerende be
stuursraden der provincie Zuid-Holland ge
meenschappelijk, van 17/25 Februari 1942, 
B. nr. 10791/10 (4e afdeeling) Res. nr. 203 
(A.R.), dat de kosten van vervoer naar en 
verpleging in het ziekenhuis van den H. 
Joannes de Deo te 's-Gravenhage van Me
juffrouw G . Houbrock komen t en laste van 
de gemeente Voorburg; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
G eschillen van Bestuur, gehoord, (adviesvan 
8 Juli 1942, No. 98); 

0 . dat, nadat het bestuur van den Ge
meentelijken Dienst voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon te 's-Gravenhage aan den Com
missaris der provincie Zuid-Holland had ver
zocht te bepalen, dat de kosten van vervoer 
naar en verpleging in het ziekenhuis van den 
H . Joannes de Deo te 's-Gravenhage van 
Mejuffrouw G. Houbrock uit Voorburg ko
men ten taste van de Gemeentelijke Instel
ling voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Voorburg, de Commissaris en de leden van 
G ed. Staten, fungeerende bestuursraden der 
provincie Zuid-Holland, gemeenschappelijk, 

· bij hun evengenoemd besluit hebben beslist, 
dat de kosten van vervcer naar en verple
ging in het ziekenhuis van den H . J oannes 
de D eo te 's-Grav enhage van Mejuffrouw 
G. Houbrock, voor zoover die kosten niet 
door verzekering zijn gedekt, komen ten taste 
van de gemeente Voorburg, eventueel van de 
burgerlijke instelling van weldadigheid, al
daar; 

dat daarbij is overwogen, dat Maatschap
pelijk Hulpbetoon te 's-Gravenhage tot on
dersteuning van zijn verzoek o.a. heeft aan
gevoerd, dat Mejuffrouw G. Houbrock, wo
nende te Voorburg, ten gevolge van een aan
rijding op 17 Maart 1941 in h et genoemde 
ziekenhuis te 's-Gravenhage werd opgeno
men; dat zij van den dag der opneming af 
tot en met 7 Juni 1941 voor rekeni ng van 
Maatschappelijk Hulpbetoon te 's-Graven
hage in dat ziekenhuis werd verpleegd; dat 
zij volgens mededeeling van Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Voorburg verzekerd bleek te 

zijn bij de Roomsch Katholieki:: Vereeniging 
voor ziekenhuisverpleging aldaar; dat Maat
schappelijk Hulpbetoon te 's-Gravenhage 
zich daarop tot de genoemde vereeniging 
wendde, welke de gemaakte kosten tot en 
met 25 April r 941 terugbetaalde ; dat aan 
Voorburg tevergeefs betaling van het restant 
der kosten is verzocht; dat het bestuur der 
Gemeentelijke Instelling voor Maatschappe
lijk Hulpbetoon te Voorburg van m eening is, 
dat op het restant der verplegingskosten ar
tikel 39bis der Armenwet niet van toepassing 
is, omdat de kosten van verpleging van den 
dag van opneming in het ziekenhuis af, ge
durende 40 dagen voor rekening van een 
derde, namelijk van de Roomsch Katholieke 
Vereeniging voor ziekenhuisverpleging te 
Voorburg zijn voldaan, op grond van welke 
omstandigheid het bestuur te Voorburg 
meent, dat, voor wat betreft de voortzetting 
van de verpleging, van toepassing is de eerste 
volzin van artikel 30, eerste lid, der Armen
wet, krachtens welken het bestuur van de 
burgerlijke instelling van de gemeente, waar 
de arme zich bevindt, in casu 's-Gravenhage, 
zoo noodig ondersteuning zou behooren te 
verleenen; dat zij, Commissaris en fungee
rende bestuursraden, meenen te moeten over -
wegen, dat Mejuffrouw G. Houbrock, die 
haar hoofdverblijf had te Voorburg, ten ge
volge van een verkeersongeval te 's-Graven
hage met spoed in een ziekenhuis moest wor
den opgenomen; dat zij b lijkbaar niet in 
staat was de v erplegingskosten ten voile te 
betalen, zoodat zij als een arme in den zin 
der wet moet worden beschouwd; dat bij de 
wet van 27 Juni 1935, S . 379 artikel 39bis 
opzettelijk in de Armen wet is opgenomen met 
de bedoeling om in een dergelijk geval de 
kosten van vervoer naar en verpleging in een 
ziekenhuis ten laste van de gemeente van het 
hoofdverblijf van den verpleegde te kunnen 
brengen; dat aan deze onnoodig te kort zou 
worden gedaan door een uitlegging - welke 
door de letter der wet niet wordt geeischt - , 
volgens welke het artikel geen toepassing zou 
kunnen vinden ingeval een dee! der kosten 
door verzekering is gedekt; dat redelijker
wijze alsdan een b€slissing op grond van dit 
artikel behoort te omvatten het niet door 
verzekering gedekte dee! der kosten; dat een 
beroep op artikel 30 der Armenwet ten deze· 
niet ter zake dienende is , aangezien het in 
dit stadium niet meer gaat om een beslissing, 
zonder beroep., op een verzoek om onder
steuning, maar dat hier aanwezig is een ge
schil, dat tot onderwerp heeft kosten van 
metterdaad reeds verleende - immers voor 
verantwoording v an Maatschappelijk Hulp
betoon te 's-Gravenhage plaats gehad heb
bende - ondersteuning (ziekenhuisverple
ging); dat hier artikel 39bis, als exceptie op 
den regel ,,van de kosten", vervat in artikel 
38 der Armenwet, bepaaldelijk van toepas
sing is; 

dat van deze beslissing het bestuur van de 
Gemeentelijke Instelling voor Maatschappe
lijk Hulpbetoon te Voorburg in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat uit een ingesteld 
onderzoek gebleken is, dat de patiente voor 
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de kosten van ziekenhuisverpleging verze
kerd was bij de Roomsch Katholieke Ver
eeniging voor Ziekenhuisverpleging te Voor
burg, welke de _ verplegingskosten van de~ 
dag van opnemmg af tot en met 25 Apnl 
1941, dit is 40 dagen, voor haar rekenihg 
heeft genomen; dat de patiente derhalve van 
den dag van opneming in het ziekenhuis af 
tot en met 25 April 1941 voor rekening van 
derden - en niet voor rekening van den Ge
meentelijken Dienst voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon te 's-Gravenhage - werd ver
pleegd ; dat in verband met de jurisprudentie 
op artikel 39bis c:!er Armenwet zijn bestuur 
van m eening is, dat op het genoemde artikel 
geen beroep kan worden gedaan, indien, zoo
als in het onderhavige geval , de verpleging 
aanvankelijk geschiedt voor rekening van 
derden,in casuvoor rekeningvan de Roomsch 
Katholieke Vereeniging voor Ziekenhuisver
pleging t e Voorburg, vandaar, dat zijnerzijds 
aan den Gemeentelijken Dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon te 's-Gravenhage 
werd bericht, dat het bestuur van de Ge
meentelijke Instelling voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Voorburg geen aan!eiding 
heeft k unnen vinden de kosten van verple
ging voor zijn rekening te nemen; dat, daar 
de kosten van verpleging van de patientevan 
den dag van opneming in het ziekenhuis af 
gedurende 40 dagen voor rekening van der
den zijn voldaan, zijn bestuur van meening 
is, dat, voor wat betreft de voortzetting der 
verpleging, van toepassing is de eerste volzin 
van artikel 30, re lid der Armenwet, krach
tens welken het bestuur van de burgerlijke 
instelling van de gemeente, waar de arme 
zich bevindt, in casu 's-Gravenhage, zoo noo
dig ondersteuning behoort te v erleenen; wes
halve het appelleerend bestuur heeft ver
zocht te beslissen, dat artikel 39bis der Ar
menwet op het onderhavige geval niet van 
toepassing is; 

0. dat b lijkens de overgelegde stukken 
Mejuffrouw G . Houbrock, van wie vaststaat, 
dat zij meer duurzaam verblijf had in de ge
meente Voorburg, op 17 Maart 1941, in ver
band met een plaats gehad hebbende aanrij
ding, voor rekening van den Gemeenteliiken 
Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon 
van 's-Gravenhage in het ziekenhuis van den 
H- Joannes de Deo te 's-Gravenhage is op
genomen, welke opneming met spoed moest 
geschieden en derhalve kennelijk niet zonder 
gevaar voor het !even of de gezondheid van 
de patiente kon worden uitgesteld; 

dat onder deze omstandigheden bij het be
streden besluit terecht aan artikel 39bis, 3e 
lid der Annenwet toepassing is gegeven; 

dat het bestuur van de Gemeentelijke ln
stelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Voorburg nu wel heeft aangevoerd, dat de 
verpleging van de patiente aanvankelijk zou 
zijn geschied voor rekening van derden, met 
name van de Roomsch Katholieke Vereeni
ging voor ziekenhuisverpleging te Voorburg, 
terwijl meermalen is beslist, dat met het oog 
op de toelichting van het voormelde wets
artikel en op grond van het onderlinge ver
band tusschen het re lid en den laatsten zin 

van het 3e lid daarvan moet worden aange
nomen, dat van toepassing van de hierbe
doelde wetsbepalingen slechts dan sprake 
behoort te zijn, ingeval van de opneming van 
den arme in de ziekeninrichting af de verple
ging geschiedt op kosten van de gemeente of 
van eene aldaar gevestigde burgerlijke instel
ling, doch dat dit betoog faalt, aangezien, 
blijkens de ambtelijke berichten, de verple
ging van Mejuffrouw Houbrock in de ge-
noemde ziekeninrichting van hare opneming 
af de kosten van den Gemeentelijken Dienst 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 's-Gra
venhage is geschied en niet op die van de 
Roomsch Katholieke Vereeniging voor zie
kenhuisverpleging te Voorburg, zij het ook 
dat op deze vereeniging, bij wie de patiente 
verzekerd was, cen deel der kosten - te 
weten die gedurende 40 dagen - door Maat
schappelijk Hulpbetoon te 's-Gravenhage op 
het aan Mejuffrouw Houbrock ter zake van 
deze verzekering verschuldigde is kunnen 
worden verhaald; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1g40 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche D e
partementen vanAlgemeen Bestuur besloten: 

het b eroep ongegrond te verklaren. 

(A. B .) 

21 Juli 1942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van bet Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Woningwet art. 
36.) 

Terecht zij n de bezwaren van appel
lanten ongegrond verklaard, nu hun 
gronden in het belang eener stelselma
tige uitbreiding voor toekomstig bouw
terrein en wegaanleg niet gemist kunnen 
worden, d ie bestemming hun voorshands 
vrijheid laat het terrein voor Iandbouw
doeleinden te blijven gebruiken en zij, 
ingeval van latere onteigening, aan
spraak op schadeloosstelling zullen kun 
nen doen gelden. 

Het heeft weinig nut, de nadeelen van 
toekomstige lintbebouwing ter plaatse 
door het aanleggen van een parallelweg 
te voorkomen, nu de geschiktheid van 
dat weggedeelte voor het doorgaand ver
keer toch reeds aanzienlijk door de be
staande Iintbebouwing langs den verde
ren weg heeft ingeboet. Bovendien zal 
de ruime bebouwing, welke ter plaatse 
is toegestaan, slechts een zeer beperkt 
aantal uitwegen noodig maken, zoodat, 
ook indien de aanleg van een parallelweg 
achterwege blijft, aan de bruikbaarheid 
van den weg voor het verkeer geen noe
menswaardige afbreuk zal worden ge
daan. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien de beroepen, ingesteld door E. 
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Mandema en anderen en Dr. H . ter Borg, te 
Slochteren, tegen het besluit van den Com
missaris der provincie Groningen van I8 
September I94I, no. I33, 1e Afd., houdende 
goedkeuring van het besluit van den raad der 
gemeente Slochteren dd. 2 October I940, no. 
48, tot vaststelling van een uitbreidingsplan 
met bebouwingsvoorschriften voor die ge
meente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
IS Juli I942, no. In; 

0. dat de Commissaris der provincie Gro
ningen bij besluit van I8 September I94I, 
no. I33, Ie Afd., goedkeuring heert verleend 
aan het besluit van den raad der gemeente 
Slochteren van 2 October I940, no. 48, tot 
vaststelling van een plan van uitbreiding, be
staande uit een plan in hoofdzaak en plannen 
in onderdeelen voor Slochteren, Schildwolde, 
Siddeburen, Harkstede, Vroombosch, Kol
ham, Lageland, Overschild, S teendam en 
Tjuchem met bebouwingsvoorschriften,daar
bij ten aanzien van het door E. Mandema en 
anderen aldaar tegen het plan ingediend be
zwaar overwegende, dat E . Mandema en 
anderen er bezwaar tegen maken, dat aan 
hen toebehoorend onroerend goed in het plan 
in onderdeelen voor Vroombosch voor bouw
terrein is bestemd, aangezien de exploitatie 
van hun landbouwbedrijf, als een gedeelte 
van den daarbij behoorenden grond moet 
worden afgestaan, minder voordeelig zal kun
nen geschieden dan thans het geval is; dat, 
zoolang niet tot uitvoering van het plan ter 
plaatse wordt overgegaan, het door de re
clamanten, vermelde perceel, evenals tot dus
verre het geval is, voor landbouwdoeleinden 
zal kunnen worden gebezigd; dat, zoodra de 
uitvoering van het p lan wordt ter hand ge
nomen, de door de reclamanten bedoelde 
schade, zoo deze aanwezig blijkt te zijn, bij 
aankoop of onteigening van het perceel aan 
hen zal moeten worden vergoed; dat hij de 
bezwaren van deze adressanten mitsdien niet 
gegrond acht; 

dat van dit besluit van den Commissaris 
voornoemd E. Mandema en anderen te 
Slochteren alsmede Dr. H. ter Borg aldaar 
in beroep zijn gekomen; 

dat E. Mandema en anderen aanvoeren, 
dat in het plan is opgenomen ongeveer 3.02I5 
ha van aan hen toebehoorende gronden, thans 
nog groot I6.7805 ha; dat zij dit perceel niet 
gaame willen verkleinen; dat daarom een 
der eigenaren al bouwterrein heeft aange
kocht in een andere gemeente daar anders in 
de boerderij geen bestaan meer zit; dat toch, 
indien het .perceel wordt verkleind, de op
brengst ongeveer f 300 per jaar minder zal 
worden; dat in deze om geving nog veel bouw
terrein te krijgen is; dat zij verzoeken het 
plan te dezen aanzien alsnog niet goed te 
keuren; 

dat Dr. H. ter Borg aanvoert, dat hij em
stige bezwaren heeft tegen den aanleg van 
een parallelweg langs zijn woning, welke be
zwaren hij alreeds op 4 Mei I940 ter kennis 
van den gemeente raad heeft gebracht; dat 
de tuin door dien aanleg geheel wordt weg-

genomen; dat elke parkeergelegenheid op 
eigen terrein voor een auto buiten de garage 
vervalt; dat tengevolge van de geprojecteer
de rooilijn de woning, indien daamaast wordt 
gebouwd, eenige meters voor de andere hui
zen zal uitsteken; dat de parallelweg prac
tisch langs de r amen loopt; dat door een en 
ander de waarde van het pand sterk wordt 
gedrukt; dat het ontbreken van parkeerge
legenheid tevens bezwaarlijk is met het oog 
op de boodschappen, welke bij hem als 
dierenarts veel aan de deur komen; 

0. ten aanzien van het beroep van E. 
Mandema en zijne m ede-appellanten, dat 
blijkens de overgelegde ambtsberichten de 
door hen bedoelde gronden in het belang 
eener stelselmatige uitbreiding van Vroom
bosch voor toekomstig bouwteffein en weg
aanleg niet gemist kunnen worden; 

dat de op het plan aangegeven best1:m
ming van hun terrein voor bouwterrein en 
wegaanleg hun voorshands vrijheid laat, dat 
terrein voor landbouwdoeleinden te blijven 
gebruiken; 

dat, bij verwezenlijking v an het plan, over 
hun grond niet tegen hun wil zal kunnen 
worden beschikt dan bij wege van onteige
ning, ter zake waarvan zij aanspraak op 
schadeloosstelling zullenkunnen doen gelden; 

dat mitsdien de bezwaren dezer appellan
ten terecht ongegrond zijn geacht; 

0 . t en aanzien van het beroep van Dr. H. 
ter Borg, dat weliswaar het beroepschrift 
volgens het daarop aangebrachte stempel ten 
Departemente zou zijn ingekomen op 8 No
vember I94I, in welk geval de bij artikel 38, 
eerste lid, der Woningwet voor het instellen 
van het beroep gegunde termijn niet zou 
zijn in acht genomen, aangezien d e in artikel 
37, vierde lid, dier wet bedoelde bekend
m aking reeds op 7 October I94I heeft plaats 
gehad, <loch dat het, naar gebleken is, geens
zins is uitgesloten, dat in feite het beroep
schrift reeds den vorigen dag het Departe
ment heeft bereikt, zoodat mag worden aan
genomen, dat de appellant zijn beroep nog 
tijdig heeft ingesteld en hij mitsdien in dat 
beroep ontvankelijk is; 

dat, wat de hoofdzaak betrcft, langs den 
door den appellant bedoelden provincialen 
weg zich eenige kilometers lange lintbebou
wing uitstrekt, behoudens echter dat tangs 
het onderhavige ongeveer I8o meter lange 
weggedeeite de lintbebouwing aan de West
zijde, waaraan de waning van d e n appellant 
ligt, ontbreekt; 

dat op grond van de overgelegde ambts
bcrichten moet worden geoordeeld, dat het 
weinig nut heeft, de nadeelen van toekom
stige lintbebouwing ter plaatse door het aan
leggen van een parallelweg langs de West
zijde te voorkomen, nu de geschiktheid van 
dat weggedeete voor het doorgaand verkeer 
toch reeds aanzienlijk door de bestaande 
lintbebouwing tangs den verderen weg heeft 
ingeboet, waarbij mede te wijzen valt op de 
vrij scherpe bochten aan de beide uiteinden 
van het bedoelde weggedeelte en de niet ver 
van deze bochten aanwezige en geprojecteer
de zijwegen; 
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dat bovendien de ruime bebouwing, name
Jijk met landerijen en villa's met een terrein
breedte tangs den weg voor vrijstaande wo
ningen van ten minste 20 meter en voor dub
bele woningen van ten minste 30 meter, 
welke ten Westen van dit weggedeelte is toe
gestaan, slechts een zeer beperkt aantal uit
wegen zal noodig maken, zoodat, ook indien 
de aanleg van een parallelweg achterwege 
blijft, aan de bruikbaarheid van dezen weg 
voor het verkeer geen noemenswaardige af: 
bretik zal warden gedaan; 

dat onder deze omstandigheden de grief 
van den appellant tegen den op het plan ge
projecteerden parallelweg, waarvan de aan
leg de waarde 7-ijner waning sterk zou doen 
verminderen, er toe zal moeten leiden, dat de 
goedkeuring alsnog aan het plan in onder
deelen voor Slochteren wordt on thou den; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening no. 23/I940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

1 °. het beroep van de appellanten E. Man
dema en anderen ongegrond te verklaren; 

2 °. het beroep van Dr. H. ter Borg gegrond 
te verklaren, en met vernietiging van het be
sterden besluit van den Commissaris der 
provincie Groningen, voorzoover daarbij 
goedkeuring is verleend aan het plan van uit
breiding in onderdeelen voor Slochteren, dee! 
uitmakende van het bij raadsbesluit van 2 
October 1940, no. 48, vastgestelde uitbrei 
dingsplan voor de gemeente Slochteren, aan 
dat raadsbesluit, voorzoover het bedoeld plan 
van uitbreiding in onderdeelen voor Sloch
teren betreft, alsnog goedkeuring te onthou
den. 

(A. B .) 

27 Juli 1942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat. (Wegenwet art. 4.) 

Aan een weg, die reeds voorkwam op 
den nu vervallen wegenlegger en op den 
daarv66r gegolden hebbenden Jigger der 
wegen en voetpaden, vastgesteld in 1865, 
moet geacht warden door den rechtheb
bende de bestemming van openbaren 
weg te zijn gegeven, nu niet is gebleken, 
dat tegen het opnemen daarvan in deze 
leggers van de zijde van den rechtheb
bende destij ds noch later bezwaar is ge
maakt, evenmin als van het weren van 
het publiek, dat toentertijd daarvan ge
bruik maakte. Daaraan kan niet afdoen, 
dat sedert Oct. 1931 cp den weg zou zijn 
kenbaar gemaakt, dat hij slechts ter bede 
voor een ieder toegankelijk was, even
min als het zoo nu en dan afgesloten zijn 
van den weg gedurende de in het 2e lid 
van art. 4 bedoelde tijdvakken, noch het 
verzuim van schouw door de gemeente, 
waaraan de weg ingevolge het prov. we
genreglement was onderworpen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien de beroepen, ingesteld door Mr. A. 
Baron van Westerholt van Hackfort, zoo voor 
zich als in hoedanigheid van gemachtigde 
van Mr. A. J. A. Baron van Westerholt te 
Cheribon, Jon1.-vrouwe A. W. Baronesse van 
Westerholt, Jonkvrouwe J.A. F. C . Baronesse 
van Westerholt, Jonkvrouwe C. E . B. Baro
nesse van Westerholt, alien te Varden, en 
W. Schoemaker te Warken (gem. Warns
veld) tegen het besluit van Ged. Staten van 
Gelderland van 26 Augustus 1941, No. 213, 
tot vaststelling ingevolge de Wegenwet van 
den !egger van wegen voor de gemeente 
Warnsveld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord; (advies van 
15 Juli 1942, No. no); 

0. dat Ged. Staten van Gelderland bij hun 
besluit van . 26 Augustus 1941, No. 213, ge
wijzigd hebben vastgesteld den !egger der ge
meente Warnsveld, ingevolge de Wegenwet 
opgemaakt, van de wegen, gelegen buiten de 
door Ged. Staten van de provincie Gelder
land bij besluit van 20 Februari 1934, No. 
169, ingevolge artikel 27, tweede lid, van de 
Wegenwet vastgestelde bebouwde kom
(men), van de wegen, bedoeld in artikel 28 
van de Wegenwet, welke deels binnen, d eels 
buiten die bebouwde kom(men) zijn gele
gen, alsmede van de toegangswegen naar sta
tions, als bedoeld bij artikel 70 van de Spoor
wegwet; 

dat van dit besluit in beroep zijn geko
men: 1°. Mr. A. Baron van Westerholt van 
Hackfort, zoo voor zich als in hoedanigheid 
van gemachtigde van Mr. A. J. A. Baron van 
Westerholt te Cheribon, Jonkvrouwe A. W. 
Baronesse van Westerholt, Jonkvrouwe J . A . 
F. C . Baronesse van Westerholt, en Jonk
vrouwe C. E. B. Baronesse van Westerholt , 
alien wonende 0p Huize Hackfort te Varden. 
en 2°. W . Schoemaker, landbouwer te War
ken, gemeente Warnsveld ; 

dat de appellanten sub 1 °. aanvoeren, dat 
huns inziens niet als openbare wegen op den 
!egger behooren: r. de weg langs Groot en 
Klein Starink, op den !egger aangeduid onder 
no. 23, voorzoover loopende over grond 
eigendom van hen, appellanten; 2. het War
kensche pad, op den !egger aangeduid onder 
No. 27 , eigendom van hen, appellanten; 3. de 
Hekkelerdijk, op den !egger aangeduid onder 
No. 43, eigendom van hen, appellanten; dat 
deze wegen noch door hen, appellanten, noch 
door hunne voorgangers ooit zijn bestemd tot 
openbaren weg; dat oak nimmer na zulke be
stemming de overheid die bestemming heeft 
aanvaard; dat evenmin na x October x902 
gedurende 30 achtereenvolgende jaren deze 
wegen of een of meer daarvan voor een ieder 
toegankelijk geweest zijn; dat ten minste 
sedert 1 October 1q3r op de wegen duidelijk 
kenbaar is gemaakt, dat ieder dier wegen 
slechts ter bede toegankelijk was, voor zoo
ver toegankelijk, door het aanwezig zijn van 
opschriften met: ,,eigen weg" of ,,verboden 
toegang"; dat de wegen oak nu en dan zijn 
afgesloten geweest voor het verkeer door het 
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publiek ; dat de wegen nimmer onderworpen 
zijn geweest aan schouw door de gemeente, 
gelijk het geval is met openbare wegen en 
voetpaden; dat op deze landwegen ontbreken 
de in de gemeente op openbare landwegen 
gebruikelijke borden met ,,voet- en rijwiel
pad"; dat herhaaldelijk vergunning gevraagd 
is te mogen uitwegen over deze wegen, of ze 
te mogen gebruiken; dat bij beschikkingen 
van de Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw en v an Fiuancien, dd. 25 S ep
tember 1930 en 10 Augustus 1931 krachtens 
de Natuurschoonwet, ten opzichte dezer we
gen is bepaald, dat deze wegen toegankelijk 
moeten zijn voor het publiek voorzoover dat 
voorzien is van toegangskaarten; dat voorts 
een voor hen, appellanten, onrechtvaardige 
b reedte en grensafpaling is vastgesteld ten 
aanzien van de volgende wegen: 

a. de Waren-Vordenscheweg op den !egger 
aangeduid onder No. 12; 

b. de Warkenscheveld-weg op den !egger 
aangeduid onder No. 21; 

c. de Oude Borculoscheweg op den !egger 
aangeduid onder No. 11; 

d . de Weerstraat, op den !egger aangeduid 
onder No. 22 ; 

e. de Dennendijk, op den !egger aangeduid 
onder No. 20; 

f . de Hoekendaalscheweg op den !egger 
aangeduid onder No. 40; 

g. de Koekoekstraat op den !egger aange
duid onder No. 61; 

h. de H ackforterweg, ook we! genaamd de 
Bosschestraat, op den !egger aangeduid onder 
No. 64; 

d at hier zijn aangenomen breedte en afpa
ling, zooals die nimmer hebben bestaan en 
ook thans niet bestaan, maar zooals het be
stuur der gem eente Warnsveld die zou wen
schen; dat zij, appellanten, die zouden willen 
aanvaarden en den noodigen grond daarvoor 
w illen bestemmen, indien de in den aanvang 
genoemde wegen niet op den !egger zouden 
voorkomen; dat , nu die neg daarop voorko
men, de voorwaardelijke overeenkomst ter 
zake van de breedte en afpaling dus niet in 
werking is getrcden, en zij belang en recht 
hebben, dat de feitelijke breedte en afpaling, 
en niet de gewenschte, op den !egger worden 
vastgelegd; dat ten aanzien van de K oekoek
straat, vermeld op den !egger onder No. 61, 
verzuimd is te verm elden, dat op dezen weg 
het pootrecht toekomt aan hen, appellanten, 
voor zoover deze weg loopt langs de percee
len gemeente Warnsveld , sectie D nos. 25I, 
850 en 851 , eigendom van hen; appellanten; 
dat blijkens brieven van den burgemeester 
der gemeente W arnsveld dd. 15 Juni 1936 en 
18Augustus 1936 dit pootrecht erkend is door 
de gem eente; 

dat de appellant sub 2 ° aanvoert, dat op 
den voormelden !egger is geplaatst de weg 
langs Groot en Klein Starink, op den !egger 
aangeduid onder No. 23, voorzoover loopende 
over grond, eigendom van hem, appellant; 
dat deze weg noch door hem, noch door zijne 
voorgangers ooit bestemd is tot openbaren 
weg; d at ook nimmer na zulke bestemming 
de overheid die bestemming heeft aanvaard ; 

dat evenmin na 1 October 1902 gedure nde 
30 achtereenvolgende jaren deze weg voor 
een ieder toegankelijk is geweest; dat ten 
minste sedert 1 October 1931 tot heden op 
dezen weg duidelijk kenbaar gemaakt is, dat 
die weg slechts ter bede toegankelijk was, 
voor zoover toegankelijk, door het aanwezig 
zijn van opschriften met .,eigen weg" of 
,,verboden toegang"; dat de weg nimmer on
derworpen is geweest aan schouw door de 
gemeente, gelijk het ~eval is met openbare 
wegen en voetpaden; dat op dezen landweg 
ontbreken de in de gemeente op openbare 
landwegen gebruikelijke borden met ,,voet
en rijwielpad"; dat herhaaldelijk vergunning 
gevraagd is te mogen uitwegen over dezen 
weg, of <lien te mogen gebruiken; 

0. met betrekking tot de op den !egger 
geplaatste wegen nos. 23, 27 en 43, waarvan 
de openbaarheid door de appellanten wordt 
betwist, dat aan deze wegen, die reeds voor
kwamen zoowel op den nu vervallen wegen
legger B der gemeente W arnsveld a ls op den 
daarvoor gegolden hebbenden ligger B der 
wegen en voetpaden van deze gemeente, vas t
gesteld bij besluit van Ged. Staten van Gel
derland van 20 September 1865, No. 36, ge
acht moet worden door de rechthebbenden de 
bestemming van openbaren weg te zijn ge
geven, nu niet is gebleken, dat tegen het op
nemen van de bedoeide wegen in de voor
melde leggers van de zijde dezer rechtheb
be nden destijds noch later bezwaar is ge
m aakt, evenmin als v an het weren van het 
publiek, dat toentertijd daarvan gebruik 
maakte; 

dat deze wegen derhalve openbaar zijn in
gevolge artikel 4, 1e lid onder III der Wegen
wet, waaraan niet kan afdoen, dat sedert on
geveer October 1931 op de wegen zou zijn 
k enbaar gemaakt, dat zij slechts ter bede 
voor een ieder toegankelijk waren; 

dat toch het ~e lid van artikel 4 slechts van 
toepassing is op wegen, welke openbaar zou
den zijn ingevolge de punten I en II van ar
tikel 4, <loch niet op zoodanige, welke, zoo
als hier moest worden beslist, geacht moetcn 
worden te zijn k rachtens punt III van dit 
wetsartikel; 

dat ook het overige door de appellanten 
aangevoerde ter staving van hun betwisting 
van de openbaarheid van de hier bedoelde 
wegen, niet opgaat, aangezien noch het zoo 
nu en dan a fgesloten zijn van de wegen ge
durende de in h et voormelde 2e lid bedoelde 
tijdv akken, noch het verzuim van schouw 
door de gemeente, waaraan zij ingevolge het 
provinciaal wegenreglement onderwor,:,en 
waren, het karakter van openbaren weg daar
aan vermag te ontnem en, terwijl aan het ont
b reken van borden m et opschrift .,voet- en 
rijwielpad" evenmin ten deze eenige betee
kenis kan worden toegekend, aangezien het 
plaatsen van zoodanige borden, wat, volgens 
de appellanten, op openbare wegen in deze 
gemeente gebruikelijk zou zijn, niet is ge
schied ter voldoening aan eenige wetelijke 
verplichting; 

dat t enslotte de door de a ppellanten aan
gehaalde M inisterieele beschikkingen krach-
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tens de Natuurschoonwct tegen de openbaar
heid van de genoemde wegen niet kunnen 
worden ingeroepen, vermits deze wet aan het 
bepaalde in de Wegenwet in geen enkel op
zicht afbreuk doet; 

0. ten aanzien van het bezwaar betreffen
de de breedte en de grensafpaling van de we
gen Nos. II, 12, 20, 21, 22, 40, 61 en 64; dat, 
daar deze wegen, behalve een 56 m lang ge
deelte van weg No- II, hetwelk bij de Neder
landsche Spoorwegen in onderhoud is, blijk
kens de ingewonaen ambtsbe~ichten onver
hard zijn, terwijl de breedte van onverharde 
wegen niet ingevolge a rtikel 30 der wet in de 
wegenleggers behoeft te worden vermeld en 
dit in het onderwerpelijke geval dan ook niet 
is geschied, ook dit bezwaar der appellanten, 
onder 1 ° genoem<l, ongegrond moet worden 
verklaard; 

dat evenzeer moet worden a fgewezen het 
bezwaar van deze appellanten ten aanzien 
van het niet vermelden op den !egger van 
het beweerdelijk aan hen op een gedeelte van 
weg No. 61 toekomende pootrecht , v ermits 
eene op den legger geplaatste aanteekening 
betreffende den omvangvan den onderhouds
plicht geen inbreuk m aakt op de b urgerlijke 
rechten, welke ter zake van de beplanting tot 
gelding kunnen worden gebracht; 

Gezien de W egenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/r940 van den R ij kscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen B estuur beslo
ten: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

29 Juli 1942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Armenwet art. 
40.) 

Nu op grond van de overgelegde ge
n eeskundige verklaring moet worden 
aangenomen, dat de armlastige tenge
volge van zijn kwaal naar alle waar
schijnlijkheid in de gemeente, waarheen 
hij was ,,afgeschoven" niet in staat zal 
zijn om door werken in het onderhoud 
van zijn gezin te voorzien, bestaat er 
aanleiding den aanvankelijk op een jaar 
vastgestelden termijn, gedurende welken 
de kosten van ondersteuning voor reke
ning der afschuivende ge~eente zijn ge
bracht, te ver!engen tot vijf jaar. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
:rnent van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van de 
kosten van ondersteuning van het gezin Bil; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
22 Juli 1942, No. 117); 

0 . dat, nadat bij dezerzijdsch besluit van 
19 December 1941, B.Z. No. 7 A 1 was beslist, 

1 C . V. 1941, biz. 3 89. 

dat de kosten van ondersteuningvan het; a rm
lastige gezin L. Bi! in de gemeente Ermelo 
voorloopig voor den tijd van een jaar komen 
t~n laste van het burgerlijk armbestuur t e 
Anna P aulowna, de burgemeester van Ermelo 
bij schrijven van 9 April 1942 de tusschen
komst heeft ingeroepen van den Commissaris 
der provincie Gelderland, ten einde te be
vorderen, dat de voormelde termijn worde 
verlengd, daarbij aanvoerende, dat uit eene 
dd. 26 Maart 1942 door den arts S . Waarden
burg te Ermelo afgegeven verklaring is ge
bleken, dat de genoemde patient geheel het 
jaar, dat hij te Ermelo woont, niet vrij ge
weest is van asthma; dat er erge perioden 
van asthma-gevallen zijn geweest en minder 
erge, welke samenvielen met het bloeien der 
m eelsoorten en mistig weer aan den eenen 
kant en niet vochtig weer aan den anderen 
kant, doch dat over het geheel de patient 
niet asthmavrij is geweest; dat het bewijs 
hiervoor is, dat de patient gedurende het ge
heele jaar inspuitingen noodig had; dat het 
minste was een per dag, maximum zes per 
d ag; dat er geen dag is voorgekomen, dat de 
patient geen injectie n oodig had; dat de prak
tijk van dit jaar bewezen heeft , dat het ver
blijf te Ermelo hem geen herstel zal geven en 
evenmin de m ogelijkheid om door werken in 
zijn kost te voorzien; 

dat hieruit volgt, dat Bi! te Ermelo nim
mer tot werken in staat zal zijn, waardoor 
zijne gemeente - indien de hiervoren be
doelde termijn niet zou worden verlengd -
voor jaren met den last van armlastigheid 
van dit gezin zal worden bezwaard; 

dat de burgemeester van Anna Paulowna 
daa rtegenover opmerkt, dat, nu de kosten van 
onderstand van den armlastige L . Bil te Er
melo gedurende een jaar door zijne gemeente 
zijn betaald, in dit geval gedaan is wat moge
lijk was; dat in tei;enstelling met de verkla
ring van den arts Waardenburg te Ermelo 
de te Anna Paulowna wonende schoonvader 
van Bi! - naar Bi! aan dezen heeft ver
klaard - heeft medegedeeld, dat de gezond
heidstoestand van Bil gedurende zijn verblijf 
te Ermelo wel is verbeterd, zoodat blijkt, d a t 
de verhuizing van Bi! inderdaad gemotiveerd 
was; 

0 . dat op grond van de overgelegde genees
kundige verklaring van den arts S . Waarden
burg te Ermelo moet worden aangenomen 
dat L. Bil , ten gevolge van zijn kwaal, naar 
a!lewaarschijnlijkheid in de gemeente Ermelo 
niet in staat zal zijn om door werken in he t 
onderhoud van zijn gezin te voorzien, zoodat 
er aanleiding bestaat den bij het voormelde 
besluit v oorloopig voor den tijd van een jaar 
vastgestelden term ijn , o v ereenkomstig het 
bepaalde in het .~e lid van artikel 40 der Ar
m enwet, te verlengen; 

Gezien deze wet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Veror

dening No. 23/r940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen vanAlgemeen Bestuur besloten ; 

J 
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den bij dezerzijds genomen besluit van 19 
December 1941, B.Z. No. 7 A bepaalden ter
mijn te verlengen tot ten hoogste vijf jaar. 

(A. B.) 

6 Augustus z942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Armenwet art. 
40.) 

Wel kan een armbestuur, door te be
vorderen het huisvesten van een arm
lastig gezin in een woonschip, waarmee 
dat gezin zich op gemakkelijke wijze in 
een andere gemeente kan vestigen, ender 
bepaalde omstandigheden van afschui
ving warden beticht, doch nu niet is aan
getoond, dat bij dat armbestuur het oog
merk zou hebben voorgezeten zich van 
dat gezin te ontslaan, terwijl evenmin 
genoegzaam aannemelijk is gemaakt, dat 
het armbestuur redelijkerwijze had moe
ten voorzien, dat zijn handelwijze het 
vertrek van het gezin naar een andere 
gemeente zou tengevolge hebben, kan 
art. 40 in dezen geen toepassing vinden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil betreffende de kosten 
van ondersteuning van het gezin M. Zwart; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Juli 1942, no. 107; 

0 . dat M . Swart, geboren te Leeuwardera
deel op 20 Februari 1875, sedert 10 Mei 1940 
met zijn echtgenoote en twee dochtets aan 
het adres P aulus Buysstraat no. 42 te 's-Gra
venhage woonde, in welke gemeente het gezin 
sedert 9 Februari 1940 gevestigd was; dat, 
aangezien het gezin wegens ziekte niet in 
eigen onderhoud kon voorzien, het steun van 
den Gemeentelijken Dienst voor Maatschap
pelijk Hulpbetoon aldaar ontving; dat, nadat 
die Dienst herhaaldelijk Swart had gewezen 
op de noodzakelijkheeidheid, goedkooper te 
gaan wonen, vermits de huurprijs der woning 
(f 37.50 per maand) voor hem te hoog was, 
hij deze waning tegen 1 Juni 1941 heeft op
gezegd, doch hij aanvankelijk niet kon slagen 
in het vinden van een ander onderdak voor 
zijn gezin; dat het ten slotte gelukte een 
woonschip te vinden, liggende te Woubrugge, 
welke boot, nadat van de zijde van Maat
schappelijk Hulpbetoon op 26 Mei ' 41 toege
zegd was de sleepkosten van Woubrugge naar 
's-Gravenhage, ten bedrage van f 30, voor 
zijn rekening te ncmen, telefonisch werd ge
huurd en wel voor vijf maanden, voor f 60 
per maand, te betalen f 30 aan het eind van 
elke maand, het restant volgens nader over
leg te voldoen; dat aan Maatschappelijk 
Hulpbetoon echter werd verklaard, dat de 
huurprijs f 30 per maand bedroeg; dat de 
woonschuit eind Mei 1941 naar 's-Graven
hage werd overgebracht en voor rekening van 
Maatschappelijk Hulpbetoon de inboedel van 
Swart gedeeltelijk daarheen werd vervoerd, 

terwijl een ander gedeelte elders werd opge
slagen; dat de woonschuit, aanvankelijk lig
gende aan den Trekweg (losplaats) daar niet 
mocht blijven en verplaatst moest worden 
naar het water voor het havenkantoor; dat 
Swart, die ten deze moest voldoen aan de 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, houdende 
buitengewone maatregelen voor de kustver
dediging, vastgesteld op 23 Mei 1941 en af
gekondigd op 26 Mei daaraanvolgende, op 
Maandag 9 Juni 1941 met zijn schip 's-Gra
venhage heeft verlaten na eerst zijn weke
lijksch steunbedrag op het bureau van Maat
schappelijk Hulpbetoon in ontvangst te heb
ben genomen, ofschoon dit anders regelmatig 
op Woensdag geschiedde; dat het ·wooschip 
op 16 Juni daaraanvolgende teNaarden bleek 
te zijn aangekomen, waarna Swart alreeds 
spoedig de hulp van den Dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon moest inroepen en 
van dien Dienst ondersteuning ontving; 

dat het bestuur van den dienst van Maat
schappelijk Hulpbetoon te Naarden van oor
deel is, dat Maatschappelijk Hulpbetoon te 
's-Gravenhage '-tan M. Swart medewerking 
verleende voor het huren van de woonschuit 
om zoodoende het vertrek van het gezin uit 
's-Gravenhage te bevorderen; dat zijns in
ziens gesproken kan warden van dusdanigen 
invloed in den zin van artikel 40, eerste lid, 
der Armenwet, dat tot toepassing van het 
tweede lid van dit wetsartikel aanleiding be
staat, waarbij het genoemde bestuur op
merkt, dat Maatschappelijk Hulpbetoon te 
's-Gravenhage juist met het oog op de even
vermelde Verordening geen gelden beschik
baar had mogen stellen voor het huren van 
de woonschuit en dat had moeten verhin
deren, vooral daar er toch wel een geschikte 
waning te 's-Gravenhage door het gezin 
Swart betrokken had kunnen warden; dat 
Maatschappelijk Hulpbetoon te 's-Graven
hage, door ondanks de bedoelde Verordening 
toch zijn medewerking te verleenen tot het 
huren van de woonschuit, waarvan ligging 
in de verboden zone niet toegestaan zou war
den, weten kon, dat het gezin Swart de ge
meente 's-Gravenhage moest verlaten; 

dat het bestuurvan Maatschappelijk Hulp
betoon te 's-Gravenhage daarentegen meent, 
dat artikel 40 der Armenwet in deze niet van 
toepassing is; aangezien Swart uit deze ge
meente vertrok zonder dat hiertoe eenige in
vloed van dien dienst heeft medegewerkt; 
dat het aanvo .. rt dat eerst later bleek, dat 
hij zich te Naarden had gevestigd; dat Maat
schappelijk Hulpbetoon in het huren van de 
woonschuit toestemde onder voorwaarde, d at 
men te 's-Gravenhage ligplaats zou behou
den; dat inderdaad op 9 Juni 1941 een steun
uitkeering aan Swart plaats vond, zulks op 
zijn verzoek, aangezien zijn gezin geheel zon
der levensmiddelen zat en geen gelden meer 
hiervoor beschikbaar had; dat de woonschuit 
van een motor voorzien was en Swart op 
grond van de Verordening van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
G ebied,houdende buitengewone maatregelen 



281 12 AUGUSTUS 1942 

voor de kustverdediging, voor de keus stond, 
of het zoogenaamde spergebied, waarin ook 
de gemeente 's-Gravenhage valt, te. verlaten, 
of een onderdeel van den motor bij de Politie 
in te leveren, in welk geval hij ligplaats had 
mogen blijven behouden; dat van dit laatste 
een ambtenaar van den Gemeentelijken 
D ienst van Haven- en Marktwezen mededee
ling aan het gezin deed; dat dit echter de 
zomermaanden buiten wenschte door te bren
gen en vertrok zonder eenige mededeeling te 
doen; 

0. dat, al heeft de gemeentelijke dienst 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon t e 's-Gra
venhage het aan het gezin Swart financieel 
mogelijk ,gemaakt zich in het woonschip 
waarmee het die gemeente heeft verlaten en 
naar Naarden is gevaren, te huisvesten, niet 
gezegd kan worden, dat die dienst op de 
komst van het gezin S wart te Naarden in
vloed heeft uitgeoefend, welke tot toepas
sing van artikel 40, tweede lid, der Armen
wet zou behooren te Jeiden ; 

dat weliswaar een armbestuur, dat bevor
derlijk is aan het huisvesten van een arm
Jastig gezin in een woonschip, waarmee dat 
gezin zich op gemakkelijke wijze in een an
dere gemeente kan vestigen, onder bepaalde 
omstandigheden wellichtvan afschuiving kan 
worden beticht, doch dat daarvoor in dit ge
val geen voldoende reden bestaat; 

dat toch tegenover de door het bestuur van 
Maatschappelijk Hulpbetoon te 's-Graven
hage gegeven voorstelling van zaken niet is 
aangetoond, dat bij <lien dienst het oogmerk 
zou hebben voorgezeten zich van het gezin 
Swart te ontslaan, terwijl evenmin genoeg
zaam aannemelijk is gemaakt, dat die dienst 
redelijkerwijze had moeten voorzien, dat zijn 
handelwijze ten aanzien van Swart het ver
trek van het gezin naar eene andere gemeen
te zou tengevolge hebben; 

dat met name de moeilijkheden, welke zich 
met betrekking tot het ligplaats nemen v an 
het woonschip te 's-Gr::ivenhage en tot de 
toepassing van de Verordening, houdende 
buitengewonen maatregelen voor de kustver
dediging, hebben voorgedaan, noch ook de 
vervroegde uitbetaling van de wekelijksche 
door Swart genoten ondersteuning overtui
gende aanwijzingen voor de schuld van den 
dienst van Ma::itschappelijk Hulpbetoon te 
's-Gravenhage ten deze vormen; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grand van paragraaf 1 der Veror

dening no. 23/1940 van den R ijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

tc verklaren, dat een geval, als bedoeld in 
artikel 40 der Armenwet zich hier niet voor
doet en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot dit geschil geene toepassing kan vinden. 

(A. B .) 

z2 Augustus z942 . BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat. (Wegenwet art. 35.) 

De vaststelling van den !egger heeft 
plaats gehad zonder inachtneming van 
de door de wet gegeven voorschriften, nu 
tengevolge van een ter prov. griffie ge
maakte fout in de ter zake gedane ken
nisgeving stond vermeld, dat de Com
missie uit Ged. Staten zou zitting hou
den op een bepaalden datum des mid
dags om 12 uur, terwijl deze zitting in 
werkelijkheid werd gehouden om 11 uur 
en om 12 uur reeds was afgeloopen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door P . Oele 
te Goes als gemachtigde van Vrouwe H. G. 
Tak van Poortvliet, douairiere van Jhr. Mr. 
J. A. de Ranitz, te 's-Gravenhage, tegen het 
besluit van den Commissaris der provincie 
Zeeland van 10 October 1941, Np. 130, 2e af
deeling, tot vaststelling ingevolge de Wegen
wet van den !egger der wegen in de gemeente 
Nieuw- en St. Joosland; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 22 Juli 1942, No. 122); 

O. dat de Commissaris der provincie Zee
land bij zijn besluit van 10 October 1941, 
No. 130, 2e afdeeling, den !egger der wegen 
voor de gemeente Nieuw- en St. Joosland 
gewijzigd heeft vastgesteld; 

dat van deze beslissing P. Oele te Goes als 
gemachtigde van Vrouwe H. G. Tak van 
Poortvliet, douairiere van Jhr. Mr. J. A. de 
Ranitz, te 's-Gravenhage, in beroep is geko
men, aanvoerende, dat tegen den door Ged. 
Staten van Zeeland veranderden !egger be
zwaren konden worden ingebracht op 2 Oc
tober 1941, blijkens gedane kennisgeving, des 
middags ten twaalf uur ter Provinciale Grif
fie; dat evenwel zonder eenige nadere ken
nisgeving het uur en tijdstip is verzet name
lijk van 12 op II uur en dat, toen hij ten 
12 uur zich ter Provinciale Griffie bevond 
om bezwaren in te dienen t egen t!ezen !eg
ger, hem is medegedeeld, dat de zitting reeds 
was afgeloopen en hij dus zonder bezwaren 
te kunnen u iten, is moeten vertrekken, waar
op hem werd medegedeeld zich tot den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat te kunnen wenden; dat blijkens 
nadere inlichtingen de !egger door het p ro
vinciaal bestuur is vastgesteld bij besluit van 
10 October 1941, No. 130, 2e afdeeling, en 
dat dit besluit aan het gemeentebestuur van 
Nieuw- en St . .J oosland is meegedeeld en van 
dit besluit alleen door aanplakking is kennis
gegeven; dat hij vermeent, dat deze vaststel
ling van den !egger niet is geschied, zooals 
het behoort, omdat zij, die bezwaren hadden 
tegen dezen !egger, niet naar behooren hun 
meening hebben kunnen uiten, omdat het 
uur der zitting, waarin bezwaren kondenwor
den ingebracht, zonder kennisgeving was 
vervroegd; dat deze bezwaren tegen den Ieg
ger betrekking hebben op den weg door den 
Bijleveldpolder in de gemeente Nieuw- en 
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St. Joosland gelegen; dat deze weg indertijd 
abusievelijk op den !egger is geplaatst en er 
nog op voorkomt; dat deze weg door nie
mand wordt gebruikt dan door de twee 
pachters van de gronden in den Bijleveld
polder; dat de onderhoudsplicht berust bij 
de gebruikers der aangrenzende perceelen, 
in casu bij de twee pachters; dat zijn prin 
cipale eigenaresse is van den weg m et aan
grenzende perceelen en dijk; dat zelden of 
ooit iemand over dien weg rijdt of er gebruik 
van maakt; dat de weg tevens dient voor uit
weg van de daar voor den polder liggende 
schorren, doch dat het belang voor den 
schorrenuitweg is vastgelegd in de acte van 
verkoop van den weg en dijk, verleden voor 
de notarissen Mr. A. E. van D ishoeck te 
Heinkenszand en J. M. Pilaar te Goes dato 
20 November 1872; dat bij dezen weg dus 
geen algemeen belang is gebaat en het par
ticulier ten zeerste wordt geschaad; dat im
mers bij opheffing van den weg deze voor het 
grootste gedeelte gebruikt kon worden als 
grasland voor de schapen, die den dijk en 
de schorren beweiden; 

0. d at artikel 35, tweede lid d er Wegenwet 
bepaalt, dat een wegenlegger door Ged. Sta
ten niet met afwijking van het door burge
meester en wethouders opgemaakte ontwerp 
mag worden vastgesteld, zoolang niet de be
langhebbenden in staat zijn gesteld van de 
wijzigingen, in het ontwerp aangebracht, 
kennis te nemen en hunne bezwaren daar
tegen schriftelijk en mondeling bij Ged. Sta
ten of een door hen uit hun midden benoem
de Commissie in te dienen; 

dat uit de stukken blijkt, dat deze gele
genheid om bezwaren in te brengen voor den 
appellant niet heeft open gestaan , doordat 
tengevolge van een ter Provinciale Griffie 
van Zeeland gemaakte fcut in de ter zake 
gedane kennisgeving stond v ermeld, dat de 
Commi~sie uit Ged. S taten zou zitting hou
den op 2 October 1q41 des middags om 12 
uur, terwijl deze zitting in werkelijkheidwerd 
gehouden om 11 uur en om 12 uur reeds was 
a fgeloopen; 

dat hieruit volgt, dat de vaststelling van 
den onderwerpelijken !egger heeft plaats ge
had zonder inacht neming van de door de wet 
daaromtrent gegeven voorschriften ; 

dat om deze reden het besluit van den 
Commissaris der provincie Zeeland niet kan 

. worden gehandhaafd; 
Gezien de W egenwet ; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. ~3/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheder. van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche D e
partementen van Aigemeen Bestuur besloten: 

het besluit van den Commissaris der pro
vincie Zeeland van 10 October 1941, No. 130, 
.ze afdeeling, te vernietigen. 

(A. B.) 

17 Augustus 1942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departemen t 
van Binnenlandsche, Zaken. (Armen wet 
art. 40.) 

Voor toepassing van art. 40 bestaat 
aanleiding, nu de dienst voor sociale za
ken te H. op verzoek van de betrokken 
weduwe een bedrag voor verhuiskosten 
heeft verstrekt, en deze dienst kon we
ten, d at door het bevorderen der verhui
zing de last van verpleging van een min
derjarig kind in een blindeninrichting, 
welke tot dusver voor rekening van de 
gemeente H . was gekomen, voortaan op 
de gemeente A. zou komen te rusten. Op 
de verklaring van de reeds te A. wonen
de kinderen der weduwe, dat zij zouden 
zorgen, dat hare moeder in die gemeente 
niet armlastig zou worden, kan door den 
dienst te H . geen beroep worden gedaan, 
aangezien deze niet mede omvat de toe
zegging, voor de betaling van bedoelde 
verplegingskosten zorg te zullen dragen. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Binnenlandsche Zaken, 

G ezien het geschil, betreffende de betaling 
van verplegingskosten van A . Oostindie; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Augustus 1942, no. 133; 

0 ., dat de weduwe M. Oostindie-Linde
kamp, destijds wonende te Hoogeveen, op 
24 Mei 1940 met twee harer dochters naar 
Amsterdam verhuisde, waartoe haar door den 
Gemeentelijken D ienst voor Sociale Zaken 
te Hoogeveen op haar herhaald verzoek een 
bedrag van f 45 voor verhuiskosten werd ver
strekt, nadat van drie harer kinderen te Am
sterdam woonachtig, de verklaring was ont
vangen, dat zij zouden zorgen, d at hare moe
der in die gem eente niet a rmlast ig zou wor
den; dat he t vertrek van het gezin naar Am
sterdam dien Dier.st aanleiding gaf, een einde 
te maken aan de bet a ling van eene bijdrage 
in de kosten van verpleging van een minder
jarigen zoon der Weduwe Oostindie, ge
naamd Albertus Oostind ie, die geplaatst w as 
in het Instituut tot Onderwijs v an Blinden 
te Huizen; dat sindsdien door de Burgerlijke 
Instelling voor Maatschappelijken Steun te 
Amsterdam voor de voldoening van die bij
drage is zorg gedragen; 

dat het Bestuur der Burgerlijke Instelling 
voor M aatschappelijken Steun te Amsterdam 
van oordeel is, dat d e gemeent e Hoogeveen 
zich aan afschuiving van een armlastig gezin 
heeft schuldig gemaakt , waarbij het opmerkt, 
dat de gemeente Hoogeveen de verhuizing 
van het gezin naar Amsterdam heeft bevor
derd zonder zich te hebben vergewist, dat de 
kosten van verpleging van den blinden zoon 
door de familie zouden worden gedragen en 
niet ten laste van de nieuwe woonplaats zou
den komen; dat zijns inziens ingevolge het 
bepaalde bij a rtikel 40 der Armenwet de 
kosten van v erpleging aanvankelijk voor den 
tijd van drie jaren ten laste van de gem eente 
H oogeveen behooren te worden gebracht; 

dat de burgemeester van H oogeveen daar-



283 17 AUGUSTUS 1942 

entegen artikel 40 der Armenwet hier niet 
van toepassing acht, tot staving van zijn 
standpunt aanvoerende dat zijn inziens over
eenkomstig artikel 30, lid 1, der Armenwet 
de gemeente, waar de arme zich bevindt, de 
kosten van onderhoud moet betalen ; dat als 
algemeene regel moet warden aangenomen, 
dat, wanneer een minderjarig kind hulp noo
dig heeft, de steun niet aan dit lid van het 
gezin, doch aan den vader (i.e. de moeder) 
als hoofd van het gezin moet worden ver
leend;dat de woonplaatsvan de moeder in dit 
geval beslissend is; dat aangezien de moeder 
van 24 Mei 1940 af te Amsterdam woonde, 
ook deze gemeente verplicht was de verdere 
verplegingskosten te betalen; 

0., dat de Gemeentelijke Dienst voor So
ciale Zaken te Hoogeveen door het betalen 
van de kosten van verhuizing van het gezin 
Oostindie naar Amsterdam op de komst van 
dat gezin aldaar invloed heeft uitgeoefend, 
welke tot toepassing van het bepaalde bij 
artik el 40, tweede lid der Armenwet behoort 
te leiden; 

da t toch, zooals niet betwist wordt, Maat 
schappelijke Steu n te Amsterdam na de 
komst van het gezin a ldaar gehouden was de 
verplegin g van Albertus 0ostindie in de 
blindeninrichting te Huizen, welke tot dat 
tijdstip voor reken ing van Hoogeveen was 
gekomen , verder t e bekost igen, zoodat de 
Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken t e 
H oogeveen kon weten, dat door het bevor
deren van de verhuizing van het gezin deze 
fi nancieele last op Maatschappelijken Steun 
te Amst erdam werd afgewenteld; 

da t de D ienst voor Sociale Zaken te 
H oogeveen ten deze niet met v ruch t een be
roep kan doen op de door de reeds te Am
st erdam wonende k inderen der Weduwe 0ost
indie afgegeven verklaring, aangezien deze 
niet mede omvat de toezegging, voor de be
talingvan de bedoelde v erplegingskosten zorg 
te zullen dragen; 

da t derhalve, mede in aanmerking geno
men, d at Albertus 0ostindie n iet tot werken 
in staat is, termen b estaan de door Maat 
schappelijken S t eun te Amst erdam gemaak
te kosten van zijne verpleging in de b linden
inrich t ing voor den tijd van drie jaren te 
brengen ten laste v an de gemeente Hooge
veen ; 

Gezien de Armenwet ; 
H eeft op grond van paragraaf 1 der Veror

dening no. 23/1940 v an den R ij kscommissaris 
voor het b ezet te Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal v an de Nederlandsche De
partementen vanAlgemeen Bestuu r b esloten : 

t e b eslissen , dat de kosten van verpleging 
v an Albertus 0ostin d ie in het Insti tuu t tot 
0nderwijs van B linden te Huizen van 24 M ei 
I940 af voor den tijd van ten hoogste drie 
,iaren komen ten laste van de gemeente 
l-Ioogeveen. 

(A. B .) 

r7 Augustus r942. B E S LUIT v an den S e
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Waterstaat. (Wet autovervoer per 
sonen art. 20.) 

Het steeds ernstiger wordend tekort 
aan materiaal en bedrijfsstoffen noopt er 
toe nog slechts die exploitatiewijze toe 
te staan, waarbij, voorzoover de omstan
digheden toelaten, verzekerd is, dat met 
zoo weinig mogelijk materiaal en ten 
koste van zoo weinig mogelijk bedrijfs
stoffen de ruimst mogelijke vervoers
voorziening wordt geboden. Deze zeker
heid wdrdt bij autobusdiensten als de 
onderhavige niet verkregen bij samen
werking in meer of minder los verband, 
doch slechts bij feitelijke concentratie 
in een bedrijf. Terecht heeft derhalve de 
Commissie in <lien zin een beschikking 
genomen. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat; 

Gezien het beroep, ingesteld door C. van 
Strien, te Goes, tegen de beschikk ing van de 
Commissie Vergunningen P ersonenvervoer 
van 22 Aug. 1941 , no. A .Z. 155-158, waar 
bij ui tvoering word t gegeven aan het be
paalde in het Vierde Uitvoeringsbesluit van 
den S ecretaris-Generaal van het D eparte
m ent v an W aterstaat van 1 Juli 1940 (Staats
blad no. S . 554) ; 

G ezien het advies van den R aad van 
State, afdeeling v oor de Geschillen van B e
s tuur, van 23 December 1941, no. 292/n8, 
en het daarb ij gevoegd e ontwerp- besluit, lui
dende: 

D e S ecretaris-G en eraal van het D eparte
m en t van Waterst aat ; 

Gezien h et beroep, ingest eld door C. van 
Strien , t e G oes, tegen de b eschikking van de 
Commissie Vergunningen P ersonenvervoer 
van 22 Aug. 1941, no. A.Z . 155-158, waarbij 
uitvoering wordt gegeven aan het b epaalde 
in h et Vierde Uitvoerin gsb esluit van den 
Secret aris-Generaal van het D epartement 
van W a terstaat van 1 Juli 1940 (S taa tsblad 
s. 554); 

D en R aad van State, a fdeeling v oor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord ( adviezen 
v an 12 Nov. 1941 , no. 292, en 23 Dec. 1941, 
no. 292 /n8) ; 

0 . dat de Commissie Vergunningen P er
sonenvervoe r bij haar beschikking van 22 
Aug. 1941 , n o. A.Z. 155-158, m et intrek
king van haar b esluit, sub II, van 16 Mei 
194 1, nr. A .Z. I31-133, v an de b ij het Vier
de Uitv oeringsbeslu it van den S ecretaris
G eneraa l v an het Departem ent van W ater
s taat, betreffen de h et v ervoer v an personen 
en goederen, v an r Juli 1940, zooals dit is 
gewijzigd bij besluit v an 6 Juni 1941, bedoel
de tij delijke buitenwerkingst elling van ver
gunningen, t ot n adere wijziging h eeft uitge
zon derd de aan J. C. Krijger, te Goes, ver
leen de vergunning (en) voor de uitoefening 
van autobusdienst en, al dan niet binnen een 
gem eente, voor zoov er krachtens deze ver
voer kan worden bewerkst elligd over de t ra
jecten : A. Goes (station)-0ostkerke-Wol-
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phaartsdijkscheveer (zonder vloeibare mo
torbrandstof - voorloopig nog -: naar be
hoefte); B. Wolphaartsdijkscheveer-Kat
scheveer (rechtstreeks) , (zonder vloeibare 
motorbrandstof: - voorloopig nog - naar 
behoefte); C. Goes (station)-Katscheveer, 
(met vloeibare motorbrandstof - voorloo
pig nog -; go wkm; zonder vloeibare mo
torbrandstof - voorloopig nog -; naar be
hoefte), en D . Tholen-Poortvliet- Scher
penisse-Sint M aartensdijk-Stavenisse, 
(met vloeibare motorbrandstof - voorloo
pig nog - ; 440 wkm); een en ander onder 
nadere bepaling, dat : 

1 °. de uitoefening van den onder C . ge
noemden dienst geschiedt in samenwerking 
met C. van Strien, te Goes, overeenkomstig 
de door de commissie bij beschikking van 22 
Oct. 1940, no. O .A.Z. 1, ter zake vastgestel
de regeling betreffende de verdeeling van 
de opbrengsten hiervan; 

2 °. a. bij ~ebruik van vloeibare motor
brandstof per week, nog slechts korten tijd, 
over elk van de onder C. en D . genoemde 
trajecten afzonderlijk tot vervoer van per
sonen, ten hoogste het bij de omschrijving 
van dezt trajecten, onmiddellijk achter de 
woorden ,,met vloeibare motorbrandstof" 
vermelde aantal wagenkilometers mag war
den afgelegd, en 

b. zonder gebruik van vloeibare motor
brandstof de diensten over de onder A., B . 
en C. genoemde trajecten, tot vervoer van 
personen voorloopig nog naar behoefte mo
gen worden uitgeoefend; 

3 °. voor zoover voor eerdergenoemde 
trajecten geen vergunning(en) krachtens de 
Wet Autovervoer P ersonen geldt (gelden), 
hiervoor bij deze krachtens paragraaf 1, lid 
3, van het bovengenoemde uitvoeringsbe
sluit, tot wederopzegging, een tijdelijke ver
gunning wordt verleend, en 

4° . de betrokken v ergunning(en) tijde
lijk in dier voege wordt (worden) gewijzigd, 
dat eventueel daarin opgenomen uitsluitin
gen van locaal vervoer (zoogenaamde ver
voerverboden) worden opgeheven; 

dat daarbij is overwogen, dat de toene
mende schaarschte aan vloeibare motor
brandstof opnieuw een drastische beperking 
van het gebruik hiervan vordert om het 
meest vitale vervoer in den lande nog zoo 
goed en zoo Jang mogelijk in stand te kunnen 
houden ; dat mitsdien thans een datum moet 
worden vastgesteld, waarop de verstrekking 
van vloeibare motorbrandstof, welke krach
tens de bovengenoemde beschikking van 16 
Mei 1941, no. A .Z. 131-133, nog is toege
staan, ten aanzien van den hierboven onder 
A. genoemden dienst moet worden gestaakt; 
en dat, om de onderwerpelijke diensten zoo 
economisch mogelijk te kunnen exploiteeren 
een rechtstreeksche verbinding tusschen 
Wolphaartsdijkscheveer en Katscheveer 
noodzakelij k moet worden geacht; 

dat van deze beschikking C . van Strien, 
autobusdienstondernemer, te Goes, in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat hij zich 
met deze beslissing niet kan vereenigen; dat 
zijn bezwaren dezelfde zijn als neergelegd in 

alle beroepen tegen de voorgaande beschik
kingen der commissie, waarbij aan J. C . 
Krijger, te Goes, alleen de vergunning voor 
het traject Katscheveer-Goes werd gege
ven met uitsluiting van hem, appellant; dat 
hij derhalve volstaat met naar deze vorige 
beroepschriften, welke alle door hem ge
handhaafd worden, te verwijzen; weshalve 
hij heeft verzocht het besluit van de com
missie alsnog te willen vernietigen en hem 
vergunning te verleenen, mede het traject 
Katscheveer-Goes te bedienen. 

0 . dat bij dezerzijdsche beschikking van 
10 Oct. 1941, no. ogb 070B A, de in de be
slissing van de Commissie Vergunningen Per
sonenvervoer van 16 Mei 1941, no. A .Z. 131 
-133 gegeven nadere be paling onder 1 °. ten 
behoeve van den appellant is gewijzigd in 
dier voege, dat de uitoefening van den dienst 
Goes (station)-Katscheveer door J. C. Krij 
ger geschiedt in samenwerking met den ap
pellant overeenkomstig de door de commis
sie, bedoeld bij art. 5 van het Reglement 
Autovervoer Personen bij haar beschikking 
van. 1 April 1938, no. 359, tusschen beiden 
getroffen regeling; 

dat niet gebleken is van dusdanig gewij
zigde omstandigheden, dat de evenbedoelde 
regeling niet !anger als basis van de bedoel
de samenwerking tusschen de beide genoem
de ondernemers zou kunnen strekken. 

Gezien het Vierde Uitvoeringsbesluit, zoo
als dit is gewijzigd bij dezerzijdsch besluit 
van 6 Juni 1941; 

Heeft op grond van § 1 der Verordening 
No. 23/r940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
G eneraal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten: 

de beschikking van de Commissie Vergun
ningen Personenvervoer van 22 Aug. 1941, 
no. A.Z. 155-158 in dier voege te wijzigen, 
dat de daarin gegeven nadere bepaling onder 
1 °. wordt vervangen door de navolgende: 

1°. de uitoefening van den onder C. ge
noemden dienst geschiedt in samenwerking 
met C . van Strien , te Goes, overeenkomstig 
de door de commissie, bedoeld bij artikel 5 
van het Reglement Autovervoer Personen, 
bij haar beschikking van 1 April 1938, no. 
359 tusschen J. C. Krijger en C . van Strien, 
beiden te Goes, getroffen regeling. 

0. dat tegen dit ontwerp-besluit bedenkin
gen zijn gerezen, welke ter kennis van de 
afdeeling zijn gebracht bij een schrijven van 
30 April 1942, no. 17e, 152 W, afdeeling Ver
voerwezen, luidende: 

De Raad van S tate, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur deed mij bij haar 
nevenvermeld schrijven een ontwerp-besluit 
toekomen, dat in verband met mij n b ii 
schrijven van 16 Dec. 1941 , no. 17c, 152 W , 
afdeeling Vervoerwezen, te harer kennis ge
brachte opmerking was gewijzigd. 

Ook tegen deze gewijzigde ontwerp-beslis
sing bestaat bij mij bezwaar, en we! in zoo
verre daarbij overwogen wordt, dat bij de
zerzijdsche beschikking van 10 Oct. 1941, 
no. ogb, 070 B.A., de in de beslissing van de 
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Commissie Vergunningen Personenvervoer 
van 16 Mei 1941, no. A.Z. 131-133, gegeven 
nadere be paling onder 1 °. ten behoeve van 
den appellant is gewijzigd in dier voege, dat 
de uitoefening van den dienst Goes (station) 
-Katsche Veer door J. C . Krijger geschiedt 
in samenwerking met den appellant op den 
voet als daar nader is omschreven en dat 
niet gebleken is van dusdanig gewijzigde om
standigheden, dat de evenbedoelde regeling 
niet !anger als basis van de bedoelde samen
werking tusschen de beide genoemde onder
nemers zou kunnen strekken. 

Ik moge hierbij opmerken, dat mijn ge
noemde beslissing van 10 Oct. 1941 was ge
nomen op grond van den oorspronkelijken 
tekst van het Vierde Uitvoeringsbesluit, zoo
dat daarbij alleen rekening mocht worden 
gehouden met het verbruik van motorbrand
stof. 

Sedertdien echter werd op 6 Juni 1941 het 
Vierde Uitvoeringsbesluit zoodanig gewij
zigd, dat als doel wordt aangegeven, een ,,zoo 
doeltreffend mogelijk gebruik" van de be
schikbare vervoermiddelen te verzekeren, en 
werd aan de commissie o.m. de bevoegdheid 
toegekend om in het belang van de meest 
gewenschte exploitatiewijze verleende ver
gunningen tijdelijk te wijzigen en verdere 
bijzondere voorzieningen te treffen. 

Het gevolg hiervan is, dat de overwegin
gen, op grond waarvan bij mijn beslissing 
van 10 Oct. 1941 de beschikking der com
missie van 1 Oct. 1940, no. A .Z. 82.84, werd 
gewijzigd, ten aanzien van de beschikking 
der commissie van 22 Aug. 1941, no. A.Z. 
.155-158, niet meer beslissend zijn. Immers 
sedert 6 Juni 1941 had de commissie tot taak, 
op de in het Vierde Uitvoeringsbesluit om
schreven wijze een zoo doeltreffend moge
lijk gebruik der beschikbare vervoermidde
len te bevorderen. 

Zelfs indien van wijziging der omstandig
heden geen sprake zou zijn, zou daarom, 
naar mijn oordeel, de commissie toch be
voegd zijn geweest tot het nemen der be
schikking, waartegen het beroep is gericht. 

Intusschen meen ik hierbij te moeten op
merken, dat de omstandigheden we! dege
lijk zijn gewijzigd, en dat het gebrek, zoowel 
aan autobussen als aan bepaalde onderdee
len, met name banden, steeds ernstiger vor
men aanneemt, zoodat steeds scherper maat
regelen noodig zijn om niet alleen voor het 
oogenblik, maar ook voor de naaste toekomst 
een redelijke verkeersvoorziening te verze
keren. 

In verband met het boven uiteengezette 
veroorloof ik mij u op deze beroepszaak be
trekking hebbende stukken weder aan de 
afdeeling te doen toekomen met het verzoek, 
het beroep, in verband met mijn uiteenzet
ting, nader te willen overwegen. 

0. dat de afdeeling hierop een nader ad
vies heeft uitgebracht, luidende: 

Bij schrijven van :-io April r942, no. 17e, 
152 W, afdeeling Vervoerwezen, bureau 
Wegverkeer, sectie Algemeene Zaken, heeft 
U Hoogedelgestrenge opnieuw bij den Raad 
van State, afdeeling voor de Geschillen van 

Bestuur, ter overweging aanhangig gemaakt 
het beroep, ingesteld door C. van Strien, te 
Goes, tegen de beschikking van de Commis
sie Vergunningen Personenvervoer van 22 
Aug. 1941, no. A.Z. 155-158, waarbij uit
voering wordt gegeven aan het bepaalde in 
het Vierde Uitvoeringsbesluit van den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat van 1 Juli 1940 (Staatsblad no. 
S. 554). 

Naar aanleiding van het door U Hoogedel
gestrenge bij dit schrijven aangevoerde, mo
ge de afdeeling er op wijzen, dat zij bij haar 
laatstelijk, bij advies van 23 Dec. 1941, no. 
292/u8 aangeboden ontwerp-besluit geens
zins is uitgegaan van den oorspronkelijken 
tekst van het Vierde Uitvoeringshesluit, doch 
zij zich daarbij we! dege!ijk gebaseerd had 
op de bij het besluit van 6 Juni 1941 daarin 
aangebrachte wijzigingen en dat door haar 
afdeeling ook niet is betwist de bevoegdheid 
van de commissie om te besluiten zooals zij 
deed. 

De afdeeling heeft zich in het onderwer
pelijke geval uitsluitend op het standpunt 
gesteld, dat er voor een wijziging in de wijze 
van samenwerking tusschen J. C. Krijger en 
C. van Strien, als door de commissie bij haar 
beschikking van 22 Aug. 1941, no. A.Z. 155-
158, aangebracht, geen voldoende aanleiding 
bestond en dat deze wijziging niet door de 
omstandigheden, voor zoover deze inmiddels 
mogen zijn gewijzigd, wordt gerechtvaardigd. 

De afdeeling neemt gaame aan, dat in het 
algemeen het gebrek, zoowel aan autobussen 
als aan bepaalde onderdeelen, met name 
banden, steeds ernstiger vorm aanneemt, 
doch hieruit volgt haars inziens nog niet, dat 
de wijze van samenwerking tusschen de bei
de ondernemers , zooals die tot dusverre, in
gevolge de regeling van r April 1938, ge
schiedde, aan een zoo doeltreffend mogelijk 
gebruik van de beschikbare vervoermiddelen 
in den weg zou staan en dat een redelijke 
verkeersvoorziening in de huidige omstan
digheden slechts op de wijze, als in de be
streden beschikking aangegeven, zou zijn ge
waarborgd. 

Uit de ter zake ingewonnen ambtsberich
ten heeft de afdeeling zulks niet vermogen 
te putten. 

Ook bij nadere overweging acht de afdee
ling voor een andere beslissing, dan is voor
gedragen, geen voldoenden grond aanwezig. 
Zij geeft U Hoogedelgestrenge mitsdien in 
overweging, alsnog een beslissing te nemen 
overeenkomstig het bij haar advies van 23 
Dec. 1941, no. 292/118 aangeboden ontwerp
besluit. 

0. dat het steeds ernstiger wordend tekort 
aan materieel en bedrijfsstoffen er toe noopt 
nog slechts die cxploitatiewijze toe te staan, 
waarbij, voor zoover de omstandigheden toe
laten, verzekerd is, dat met zoo weinig mo
gelijk materieel en ten koste van zoo weinig 
mogelijk bedrijfsstoffen de ruimst mogelijke 
vervoersvoorziening wordt geboden; 

dat deze zekerheid bij autobusdiensten als 
de onderhavige niet wordt verkregen bij sa
menwerking van verschillende ondernemers 
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in meer of minder los verband, <loch slechts 
bij feitelijke concentratie in een bedrijf; 

dat niet is aannemelijk gemaakt, dat het 
beoogde doel vollediger zou worden bereikt, 
indien het vervoer zou worden verricht door 
appellant in plaats van door J . C. Krijger; 

dat de commissie derhalve terecht haar 
bovenvermelde beschikking van 22 Aug. 
1941 heeft genomen; 

Gezien het Vierde Uitvoeringsbesluit, zoo
als dit is gewijzigd bij besluit van 6 Juni 
1941; 

Heeft, op grond van § 1 der Verordening 
No. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur, 

Besloten: 
het beroep, ongegrond te verklaren. 

(A. B.) 

20 Augustus 1942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Gemeente
wet art. 228f.) 

Al moge art. 228 zijn grond vinden in 
de noodzakelijkheid om het vermogen 
der gemeente tegen onbedachtzaamheid, 
verzuim of misbruik van het besturend 
personeel te beschermen, zoo kan toch 
niet aanvaard worden de stelling, dat bij 
de hanteering van het goedkeurings
recht slechts het gemeentebelang in het 
geding vermag te komen. Onderzocht 
dient ook of het besluit in strijd is met 
de wet of het algemeen belang. In casu 
komt in het raadsbesluit tot verhuring 
van grond een streven naar plaatselijk 
protectionisme tot uitdrukking, dat in 
strijd met het algemeen belang moet 
worden geacht. Door haar grondbezit 
uitsluitend voor verpachting aan inwo
ners beschikbaar te stellen, ten koste van 
inwoners van andere gemeenten, geeft 
de gemeente aan de eigen inwoners een 
economisch bevoorrechte positie, waar
door een economisch-juiste verdeeling 
van den beschikbaren cultuurgrond over 
de bewerkers onmogelijk wordt gemaakt. 
Terecht hebben derhalve Ged. Staten 
hun goedkeuring aan het raadsbesluit 
onthouden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gezien het advies van den Raad van 
State, afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, van 30 Oct. 1941, no. 280, en het 
daarbij gevoegde ontwerp-besluit, hetwelk 
luidt als volgt : 

,,Gezien het beroep, ingesteld door den 
raad der gemeente Hoogblokland tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuidholland van 
8/16 Juli 1941, B. no. 8261/52 (3de afdee
ling), G.S. no. 135/1 , bij welk besluit goed
keuring is onthouden aan het raadsbesluit 
dd. 6 Juni 1941, tot het verhuren van ver-

schillende aan die gemeente toebehoorende 
perceelen grond; 

D en Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord ( advies van 
30 Oct. 1941, no. 280); 

0 . dat de raad der gemeente Hoogblok
land in zijn vergadering van 6 Juni 1941 
heeft besloten de in het besluit nader aan
geduide; aan de gemeente toebehoorende 
perceelen land ondershands voor onbepaal
den t ijd te verhuren, waaronde1· (sub 14) een 
perceel hooiland, groot 3,462 ha, gelegen te 
Nieuwland, te ve,huren in twee gedeelten, 
welke gedeelten op het perceel nader zullen 
worden afgebakend, het eerste gedeelte aan 
Aart Pesselse , landbouwer, wonende teHoog
blokland, tegen een jaarlijkschen huurprijs 
van f 150, het tweede gedeelte aan Alewijn 
de Groot, landbouwer, wonende te Hoog
blokland, tegen een jaarlijkschen huurprijs 
van f 150; 

dat daarbij is overwogen, dat volgens me
dedeeling van de Pachtkamer van het kan
tongerecht te Gorinchem de perceelen land, 
aan de gemeente Hoogblokland toebehooren
de, en die jaarlijks publiek verpacht warden, 
thans voor onbepaalden tijd moeten warden 
verpacht; dat in 193g bij de publieke ver
pachting de perceelen land tegen !age prijzen 
werden verhuurd, zoodat eenige verhoogin g 
van die prijzen billijk is te achten; dat het 
aanbeveling verdient, die perceelen land te 
verhuren aan de personen, die deze perceelen 
in 1940 publiek hebben gepacht en in aan
merking wenschen te komen voor weder
inhuur; dat in dat jaar de bedoelde perceelen 
land tegen redelijke prijzcn zijn verhuurd en 
het op grond van dit feit aanbeveling ver
dient die perceelen te verhuren tegen de in 
1940 geldende prijzen; dat eveneens moet 
worden verpacht een perceel hooiland, groot 
3,462 ha, aan de gemeente toebehoorende en 
gelegen te Nieuwland; 

dat ook dit perceel niet publiek mag war
den verpacht; dat het wenschelijk wordt ge
acht, dit perceel land in twee gedeelten te 
verhuren aan inwoners der gemeente Hoog
blokland; 

dat Ged. Staten van Zuidholland bij hun 
besluit van 8 Juli 1941, B. no. 8261/52 {3de 
afdeeling) G.S. no. 135/i, aan dit besluit 
hun goedkeuring hebben onthouden, voor 
zoover de daarin sub 14 vermelde verhurin
gen betreft, uit overweging, dat het, mede 
gezien het aan de Pachtwet ten grondslag 
liggende streven om zooveel mogelijk con
tinuiteit te bevorderen, wat betreft de per
sonen, die als pachters van landbouwgronden 
optreden, niet gewenscht is, dat zonder nood
zaak gronden aan anderen dan de tot dusver 
optredende pachters worden verpacht ; dat 
ook het gemeentebelang door handhaving 
van den zittenden pachter gediend is, omdat 
daardoor de instandhouding van het land in 
zijn huidigen toestand in het algemeen ver
zekerd zal zijn; dat dit laatste in het bijzon
der in dit geval geldt, omdat het onderhavige 
perceel door zijn Jigging voor den laatsten 
pachter, die inwoner is van Nieuwland, ge
makkelijker te bereiken is dan voor inwoners 
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van Hoogblokland; dat hieraan niet afdoet 
het feit, dat de inwoners van Hoogblokland, 
die te voren grond van de gemeente Nieuw
land pachtten, nu daarvan uitgesloten zijn, 
noch ook de omstandigheid, dat ook door 
andere oorzaken thans minder grond dan 
vroeger voor de inwoners van Hoogblokland 
beschikbaar is; dat het ook niet wenschelijk 
is, dat een gemeente op de wijze, als in het 
onderhavige geval geschiedt, een plaatselijk 
protectionisme in het !even roept; 

dat van deze beslissing de raad van de ge
meente Hoogblokland in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de onder 14 vermelde ver
huringen twee perceelen land betreffen, wel
ke in de gemeente Nieuwland zijn gelegen en 
dat deze perceelen land zijn verhuurd aan in
woners zijner gemeente en niet aan den 
ouden pachter; dat naar zijn meening de 
overweging van Ged. Staten, dat volgens de 
Pachtwet zooveel mogelijk continuiteit moet 
worden bevorderd, overbodig kan worden ge
acht, daar de bedoelde perceelen land ge
heel vrij kunnen worden verhuurd en de des
betreffende bepalingen van de Pachtwet 
daarop niet van toepassing zijn; dat de in
standhouding van het land in zijn huidigen 
toestand ook wel verzekerd is , indien de in 
zijn besluit aangegeven huurders die percee
len blijven huren, aangezien beiden als goe
de landbouwers bekendstaan en hun lande
rijen goed bemesten en bewerken; dat naar 
zijn meening geen sprake is van plaatselijk 
protectionisme, daar alle perceelen land, in 
het bewuste raadsbesluit genoemd, weder 
zijn verhuurd aan de personen, die deze per
ceelen in 1940 bebben gebuurd, voor zoover 
zij daarvoor in aanmerking wenscben te ko
men; dat hij echter een uitzondering meende 
te moeten maken voor de perceelen land, 
gelegen te Nieuwland, en wel uit de overwe
ging, dat in zijn gemeente groote beboefte 
bestaat aan land, welke behoefte te meer 
klemt, nu bij onteigening door bet Rijk en 
de provincie een oppervlakte van 20 ha aan 
de gemeenschap is onttrokken; dat het daar
door zeer zeker aanbeveling verdient de in 
Nieuwland gelegen perceelen land aan in
woners der gemeente Hoogblokland te ver
huren en uit dien hoofde, zonder daarbij aan 
protectionisme te denken, de belangen der 
inwoners zijn gediend; dat beide huurders 
van de bewuste perceelen land juist daaraan 
zeer groote behoefte hebben, zoodat, indien 
deze verhuring geen doorgang mocht heb
ben, beiden gedupeerd zijn; 

0. dat, al behoort in bet a!gemeen bij het 
aangaan van pachtovereenkomsten door de 
overheid met het belang, dat een pachter bij 
bestendiging van zijn pacht heeft, rekening 
te worden gehouden, de omstandigheid, dat, 
gelijk door den raad is gesteld, in de gemeen
te Hoogblokland groote behoefte bestaat aan 
land, welke behoefte te meer klemt nu ten 
gevolge van onteigening ten behoeve van het 
Rijk en de provincie een oppervlakte van 
ongeveer 20 ha aan de gemeente is ontvallen, 
ten gevolge waarvan de behoefte van de in
gezetenen van Hoogblokland aan land niet 
in voldoende mate kan worden bevredigd, 

een rechtvaardigen grond oplevert, om het 
bovenvermelde, in de gemeente Nieuwland 
gelegen perceel, met voorbijgang van den 
zittenden pachter,aan ingezetenen vanHoog
blokland te verhuren; 

dat nu we!, volgens het bestreden besluit, 
het bedoelde perceel door zijn ligging voor 
den laatsten pachter, als inwoner van Nieuw
land, gemakkelijker te bereiken is dan voor 
inwoners van Hoogblokland, doch dat dit 
argument veel van zijn waarde ver!iest, daar 
het hier betreft een perceel hooiland, het
welk uiteraard minder voortdurend bewer
king behoeft, en, ge!ijk in de openbare ver
gadering van de afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, waar
in over deze zaak verslag is uitgebracht van 
de zijde van de gemeente Hoogblokland is 
betoogd, de nieuwe pachters dicht bij de 
betrokken perceelen wonen; 

dat, afgezien .an een en ander, de bepa
ling van artikel 228 der Gemeentewet, blij 
kens de geschiedenis van haar totstandko
ming, haar grond vindt in de noodzakelijk
heid om het vermogen der gemeente tegen 
onbedachtzaamheid, verzuim of misbruik 
van het besturend personeel te beschermen,. 
zoodat bij de hanteering van het aan Ged. 
Staten opgedragen goedkeuringsrecht slecbts 
bet gemeentebelang in het geding vermag te 
komen; 

dat van schade aan het gemeentebelang in 
dezen geen sprake is; 

dat bet bestreden besluit van Ged. Staten 
mitsdien niet behoort te worden gehand
haafd; 

Gezien de Gemeentewet; 
Heeft op grond van § 1 der Verordening 

No. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten : 

met vernietiging van het besluit van Ged_ 
Staten van Zuidbolland van 8 Juli 1941, B. 
no. 8261/52 (3de afdeeling) G. S. no. 135/1, 
het besluit van den raad der gemeente Hoog
blokland van 6 Juni 1941, mede voor zoover 
de daarin onder 14 vermelde verhuringen 
betreft, a lsnog goed te keuren."; 

0. dat, al moge de bepaling van art. 228 
der Gemeentewet baar grond vinden in de 
noodzakelijkheid .om het vermogen der ge
meente tegen onbedachtzaamheid, verzuim 
of misbruik van het besturend personeel te 
bescbermen, niet aanvaard kan worden de 
stelling, dat bij de hanteering van het goed
keuringsrecbt slchts het gemeentebelang in 
het geding vermag te komen; 

dat deze stelling immers in haar uiterste 
consequenties er toe zou leiden, dat Ged. 
Staten aan besluiten, als in gemeld wets
artikel bedoeld, hun goedkeuring niet zou
den mogen onthouden op den enkelen grond, 
dat deze in strijd zijn met de wet of het al
gemeen belang, welke consequentie onaan
vaardbaar is; 

dat derhalve, behalve de vraag of het be
sluit van den raad der gemeente Hoogblok
land het gemeentebelang schaadt, onderzocht 



- - - - - - - -------------

1942 25 AUGUSTUS 288 

dient te worden, of <lit besluit strijdig is met 
de wet of met het algemeen belang; 

dat met den Raad van State aangenomen 
moet worden, dat van schade aan het ge
meentebelang in dezen geen sprake is; 

dat evenmin strijd aanwezig is te achten 
met de wet en met name met eenig artikel 
,der Pachtwet, aangezien de gemeente volko
men vrij was in de keuze van een pachter; 

dat echter met Ged. Staten moet worden 
•geoordeeld, dat in het onderhavige raadsbe
·sluit, gezien de motieven, die daaraan t en 
grondslag liggen, een streven naar plaatselijk 
protectionisme tot uitdrukking komt, dat in 
•strijd met het algemeen belang moet warden 
geacht; 

dat de gemeente immers door haar grond
bezit uitsluitend voor verpachting aan in
woners beschikbaar te stellen, ten koste van 
inwoners van andere gemeenten, aan de 
eigen inwo·ners een economisch bevoorrechte 
posi tie geeft; 

dat op deze wijze een economisch-ju.iste 
verdeeling van den beschikbaren cultuur
grond over de bewerkers onmogelijk wordt 
gemaakt; 

dat tegen het streven naar plaatselijk pro
tectionisme met kracht dient te warden ge
waakt; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht hun goed
keuring aan het raadsbesluit hebben ont
houden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Besluit: 

op grond v an § 1 der Verordening 23/i940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de be
voegdheden van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Algemeen Be
stuur, het beroep van den raad der gemeente 
Hoogblokland ongegrond te verklaren. 

(A. B.) 

75 Augustus z942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 
(Gemeentewet art. 136.) 

Nu in de onderwerpelijke gemeen
schappelijke regeling betreffend de in
richting van den distributiedienst het 
recht tot benoeming van het personeel 
is toegekend aan den voorzitter der com
missie, zonder dat daarbij het plegen 
van overleg met den burgemeester der 
betrokken gemeente is voorgeschreven, 
kan, a l ware dit overleg zeer gewenscht 
geweest, er formeel geen bezwaar tegen 
worden gemaakt, dat ten deze <lit over
leg niet is gepleegd. 

Nu de regeling aan den voorzitter de 
verplichting oplegt om, indien twee le
den, met opgave van redenen, een schrif
telijk veri:oek daartoe tot hem richten, 
binnen 48 uur een vergadering te be
leggen, zonder dat daarbij aan den voor
zitter de bevoegdheid is toegekend om 
uit hoofde van eenigerlei reden aan een 

dergelijk verzoek niet te voldoen, heeft 
de voorzitter ten onrechte niet aan zoo
danig verzoek voldaan. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, 

Gezien het geschil tusschen den burge
meester van de gemeente 's-Hertogenbosch 
en de burgemeesters der gemeenten Den 
Dungen, Empel, Engelen, St. Michielsgestel, 
Rosmalen en Vught, voortvloeiende uit de 
toepassing van de gemeenschappelijke rege
ling, bedoeld in artikel 12 der Distributiewet 
1939; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
8 Juli 1942, No. 102); 

0., dat de burgemeesters der gemeenten 
's-Hertogenbosch, Den Dungen, Engelen, 
Empel, Sint Michielsgestel, Rosmalen en 
Vught op r6 April 1941 een gemeenschappe
lijke regeling hebben vastgesteld betreffende 
de inrichting van den distributiedienst in 
den kring, gevormd door hun onderscheidene 
gemeenten; 

dat de artikelen 2, 5 en 12 dezer gemeen
schappelijke regeling luiden: 

Artikel 2. 

1. Ter behartiging van de gemeenschap
pelijke belangen der gemeenten met betrek
king tot de uitvoering van de wet wordt een 
commissie ingesteld. 

2. Als centrale gemeente in den zin van 
artikel 12 der wet wordt aangewezen de ge
meente 's-Hertogenbosch. 

3. De commissie is gevestigd in de cen
trale gemeente. 

Artikel 5. 
z. De Voorzitter bepaalt, dag, uur en 

pJaats der vergaderingen. 
2. Indien twee leden, met opgave van 

redenen, dit schriftelijk aan den voorzitter 
verzoeken, belegt deze een binnen 48 uur te 
houden vergadering. 

Artikel 12. 
1. De Voorzitter der Commissie benoemt, 

schorst en ontslaat het personeel van den 
distributiedienst. Het personeel van den dis
tributiedienst wordt uitsluitend op arbeids
overeenkomst te werk gesteld, voor zoover 
<lit niet reeds in vasten dienst door een der 
gemeenten is aangesteld. 

2. Het distributiepersoneel wordt, voor 
zooveel de werkzaamheden den distributie
dienst betreffen, geacht in dienst van de cen
trale gemeente te zijn. 

dat betreffende de uitvoering van deze ge
meenschappelijke regeling een geschil is ont
staan tusschen den burgemeester van de cen
trale gemeente, te weten 's-Hertogenbosch en 
de burgemeesters der overige bij de regeling 
betrokken gemeenten; 

dat de burgemeesters dezer laatste ge
meenten, in het bijzonder die der gemeente 
Vught, er bezwaa r tegen hebben gemaakt, 
dat door den burgemeester van de gemeente 

K. 2663 
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Hantlelsreglsterwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (K. art. 22; 

Handelsregisterwet artt. 3 en 22.) - Nu, 
naar 's Hofs feitelijke vaststelling, niet 
vaststaat, dat de akte van inschrijving door 
verweerder bestemd was om ten behoeve 
van eischer het bestaan der vennootschap 
te bewijzen, verplichtte geen enke/e wets
bepaling het Hof aan die inschrijving vol
Jedig bewijs van het bestaan der vennoot
schap toe te kennen. Eischers beroep op 
art. 22 Handelsregisterwet faalt, vermits 

•het daarbij bepaa/de en'kel betrekking heeft 
op de beteekenis der inschrijving tegenover 
derden, terwijl eischer, blijkens het door 
hem gesielde, ten aanzien van de beweerde 
rechtsverhouding partij, en geen derde, 
was. De vraag, of de te bewijzen aangebo
den feiten, al dan nie t ter zake dienende 
zijn, staat ter beantwoording van den rech
ter, die over de feiten oordeelt, evena/s die 
omtrent de bewijskracht van bewijsmid
delen. 29 Mei. 

Hlutlerwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Socia/e Zaken. (Hin
derwet art. 2 VII j 0

• art. z5.) - Nadat 
in beroep de door een gemeentebestuur ge
vraagde vergunning voor het oprichten van 
een vuilnisstortplaats door de Kroon was 
geweigerd, hebben Ged. Staten na een na
der onderzoek de· opnieuw gevraagde ver
gunning verleend. In beroep wordt dit be
sluit van Ged. Staten wederom vernietigd 
uit overweging dat de resultaten . van het 
nader onderzoek in geenen dee/e een zoo
danig nieuw licht in de zaak ontstoken 
hebben, dat zij deze herhaa]de indiening 
van het vetzoek om vergunning kunnen 
rechtvaardigen, veel minder den in het K. 
B . vermelden weigeringsgrond vermogen te 
ontzenuwen. Nog steeds moet worden aan
genomen, dat het uit de nabuurschap der 
vuilnisstortplaats voortvloeiend gevaar 
voor besmetting van de ,gebruikers eener 
bad- en zweminrichting met de ziekte van 
Weil niet kan worden opgeheven. 30 Mei. 

Wareuwet. . 
-Arrest van den Hoogen_Raad. (Sr. art. 68; 

Cacao- en chocoladebesfuit 1I924 S ~ 478, 
art. 8.) - De in de twee dagvaardingen 
telastgelegde feiten kunnen niet alleen ge-

heel los van elkaar worden gedacht, maar 
zijn ze/fs t. a. v. een en deze/lde waar niet 
denkbaar, aangezien cacaopoeder en ma
gere cacaopoeder in den zin der W arenwet 
niet dezellde waar zijn en voor de Jaatste 
juist niet geldt de eisch van een cacaobo
tergehalte van tenminste 22 % van de 
droge stof. Hieruit volgt, dat het feit waar
voor t. a. v. gerequireerde onherroepelijk 
is beslist, niet is het feit, ter zake waarvan 
hij in de onderhavige zaak is vervolgd ge
worden. - · Hieraan kunnen niet afdoen 
de omstandigheden, dat beide dagvaardin
gen zouden betreffen het aanwezig hebben 
van deze/fde waar - welke dan in een van 
beide onjuist zou zijn aangeduid - en dat 
bij een bewezenverklaring van beide , te
lastleggingen de qualificatie van het be
wezen verklaarde voqr beide dezelfde zou 
zijn. Immers voor de vraag, of een geval 
als bedoeld in art. 68 Sr. aanwezig is, zijn 
bes/issend de feiten, geJijk zij in het ge
wijsde en in de nieuwe dagvaarding zijn 

• omschreven; bovendien zou ook reeds het 
voorhanden hebben van een waar, welke 
aan twee van elkaar onafhanke/ijke krach
tens de Warenwet gestelde eischen niet 
voldoet, twee overtredingen van eenslui
dende benaming van de Verordening op de ' 
keuring van waren der gemeente Arnhem 
opleveren. I ]uni. 

Lantlbouwcrlslswet. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 47; 

Aardappelbesluit V.V .O. z940 art. r.) -
In het Aardappelbesluit V.V.O. z940, even
als in de Landbouwcrisiswet z933 en vele 
andere wettelijke rege/ingett is ,,doen ver
voeren'' op te vatten als een zellstandig 
strafbaar ieit, n.J. in dett zin van het ge
wone spraakgebruik als het opdragen van 
het vt!rvoer aan, of het laten geschieden 
van het vervoer door een ander. Bij voor- , 
meld Besluit is noch eene deelnemingsrege .1 
ling in overeenstemming, noch zulk eene 
regeling in afwijking van art. 47 Sr. gege
ven. - . Qualificatie gewijzigd. z ]uni. 

Voedselvoorzleulng. 
-Arrest van den Hoogen Raad. ( Sr. art. 47; 

Aardappelbesluit V .V .O . z940 art. z.) -
In het Aardappelbesluit V.V .O. z940, even
als in de Landbouwcrisiswet z933 en vele 
andere wettelijke regelingen is ,,doen ver- _ 

• 



bescftikbaar te stellen, ten koste van in
woners van andere gemeenten, geeft de ge
meente aan de eigen inwoners een econo
misch bevoorrechte positie, waardoor een 
economisch-juiste verdeeling van den be
schikbaren cultuurgrond over de bewerkers 
onmogelijk wordt gemaakt. Terecht heb
ben derhalve Ged. Staten hun goedkeuring 
aan h(,t raadsbesluit onthouden. 

20 Augustus. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart. ( Gemeentewet' art. I36.) 
- Nu in de onderwerpelijke gemeenschap
pelijke regaling betreffend de inrichting 
van den distribu•tiedienst het recht tot be
noeming van het personeel is toegekend 

aan den voorzitter der comm1ssie, zonder 
dat daarbij het plegen van overleg met den 
burgemeester der betrokken gemeente is 
voorgeschreven, kan, al ware dit overleg 
ieer gewenscht geweest, er formeel geen 
bezwµar tegen warden gemaakt, dat ten 
deze dit overleg niet is gepleegd. - Nu de 
regaling aan den voorzitter de verplichting 
oplegt om, indien twee leden, met opgave 
van redenen, een schriftelijk verzoek daar
toe •tot hem richten, binnen 48 uur een ver
gadering te beleggen, zonder dat daarbij 
aan den voorzitter de bevoegdheid is toe
gekend om uit hoofde van eenigerlei reden 
aan een dergelijk verzoek niet te voldoen; 
heeft de voorzitter ten onrechte niet aan 
zoodanig verzoek voldaan. 25 Augustus-

., 
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's-Hertogenbosch, den Voorzitter der bij de 
regeling in het !even geroepen commissie, te 
Vught een !eider van het distributiekantoor 
is benoemd, zonder dat te dezer zake eenig 
overleg werd gepleegd met den burgemeester 
dezer gemeente, alsmede dat door den burge
meester van 's-Hertogenbosch geen gevolg is 
gegeven aan hun, op 23 Maart 1942 ingevolge 
artikel 5, 2e lid der gemeenschappelijke rege
ling tot genoemden burgemeester gerichtver
zoek om binnen ~ X 24 uur een vergadering 
der Commissie te beleggen, voor welk ver
zoek als redenen werden opgegeven, dat de 
vergadering, die op 9 Maart 1942 van de be
doelde commissie gehouden werd, ender 
meer wegens het gevorderde uur niet ken 
warden afgehandeld; dat met name niet meer 
aan de orde is kunnen warden gesteld: 

a. een uiteenzetting van de zijde van den 
!eider van het distributiekringkantoor over 
den gang van zaken in het afgeloopen jaar; 

b. beantwoording van een aantal vragen, 
die door het commissielid, den burgemeester 
van Vught, zouden warden gesteld, zooals 
deze in de betreffende vergadering had me
degedeeld; 

dat deze vragen inmiddels schriftelijk aan 
den leidervan hetdistributiekringkantoorzijn 
opgezonden; dat door den burgemeester van 
's-Hertogenbosch, lettende op het boven
staande en in aanmerking nemende de om
standigheid, dat ingevolge het besprokene in 
de bovengenoemde vergadering een nader 
overleg zou warden gepleegd tusschen hem 
en den burgemeester van Vught ter oplossing 
van een hangend conflict, mede op verzoek 
van eenige commissieleden de toezegging was 
gedaan, dat op 24 Maart 1942 een tweede 
vergadering van de commissie zou warden 
gehouden; 

dat alle commissieleden hiermede reke
ning hebben gehouden; dat niettegenstaande 
dit, de burgemeester van 's-Hertogenbosch 
plotseling deze vergadering aflast; dat, in
dien deze geen prijs stelt op een persoonlijk 
contact met den burgemeester van Vught, 
zooals uit een door hem aan den bprgemees
ter van Vught gerichten brief zou blijken, 
niet dient te warden vergeten, dat de com
missie van den distributiekring, behalve uit 
dezen burgemeester en den burgemeester van 
Vught, neg tiit 5 andere burgemeesters be
staat, welke burgemeesters evenzeer belang 
hebben bij den goeden gang van zaken der 
distributie in den kring en hun respectieve 
gemeenten; 

dat de burgemeester van 's-Hertogenbosch 
hiertegenover 3telt, dat de besprekingen in 
de vergaderingen van 9 Maart 1942 vooral 
van de zijde van den burgemeester der ge
meente Vught van het begin af hebben ge
staan in het teeken van obstructie; dat toch 
telkens het dreigement werd geuit, dat de ge
meenschappelijke regeling zou warden ge
wijzigd, indien bepaalde inlichtingen niet 
zouden warden gegeven of indien de gegeven 
inlichtingen den steller der vragen niet zou
den bevredigen; dat hij van een nieuw te 
houden vergadering geen antler resultaat ver-

L. 1942 

wacht; dat naar zijne meening deze aange
legenheid zich zoodanig heeft ontwikkeld, dat 
niet anders dan een obstructieve geest kan 
warden verwacht; dat een en antler hem dan 
ook heeft doen besluiten de nieuwe vergade
ring, welke was bepaald op 24 Maart 1942 
en die, welke later op grand van het bepaal
de bij artikel 5, 2e lid der gemeenschappelijke 
regeling werd aangevraagd, niet op te roepen; 

dat de Commissaris der provicie Noord
Brabant er niet in is geslaagd dit geschil in 
der minne te doen bijleggen en mitsdien 
dezerzijds ter beslissing heeft voorgedragen; 

0. wat betreft het eerste geschilpunt, ver
band houdende met de benoeming van den 
!eider van het distributiekantoor te Vught, 
dat in artikel 12 der op 16 April aangegane 
gemeenschappelijke regeling het recht tot be
noeming van het personeel van den distri
butiedienst is toegekend aan den voorzitter 
der commissie, zonder dat daarbij het plegen 
van overleg met den burgemeester der be
trokken gemeente is voorgeschreven; 

dat hieruit voortvloeit dat, al ware het 
plegen van overleg over de bedoeelde aan
stelling uiteraard zeer gewenscht geweestmet 
het cog op den goeden gang van zaken in 
den distributiekring, er niettemin formeel 
geen bezwaar tegen kan warden gemaakt, 
dat de burgemeester van 's-Hertogenbosch 
ten deze geen overleg heeft gepleegd; 

0. wat betreft het tweede punt van geschil, 
dat het tweede lid van artikel 5 der hiervoor 
genoemde regeling aan den voorzitter der 
commissie de verplichting oplegt, om, indien 
twee leden, met opgave van redenen, een 
schriftelijk verzoek daartoe tot hem richten, 
binnen 48 uur een vergadering te beleggen, 
zonder dat daarbij aan den voorzitter de be
voegdheid is toegekend om uit hoofde van 
eenigerlei reden aaan . een dergelijk verzoek 
niet te voldoen; 

dat hieruit derhalve volgt, dat de burge
meester van 's-Hertogenbosch, wat dit punt 
betreft, in strijd met de meergenoemde ge
meenschappelijke regeling heeft gehandeld; 

Gezien de Distributiewet 1939; 
Heeft op grand van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

te beslissen, dat het bezwaar betreffende 
het niet plegen van overleg door den burge
meester van 's-Hertogenbosch met den bur
gemeester van Vught ter zake van de be
noeming van den !eider van het distributie
kantoor in deze gemeente, ongegrond is, doch 
dat anderzijds door den burgemeester van 
's-Hertogenbosch ten onrechte niet is voldaan 
aan het op 23 Maart 1942 tot hem gericht 
verzoek van de overige leden der commissie, 
bedoeld in artikel 2 der gemeenschappelijke 
regeling, om binnen 48 uur een vergadering 
dezer commissie te beleggen. 

(A. B.) 

19 



1942 25 AUGUSTUS 290 

25 Augustus 1942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Woning
wet art. 36.) 

Ten onrechte is goedkeuring verleend 
aan een uitbreidingsplan, waarbij te 
weinig ontwikkelingsmogelijkheid is ge
laten aan een bedrijf, dat voor de ge
meente van niet te onderschatten betee
kenis is, terwijl bovendien de uitbrei
dingsmogelijkheid van een andere onder
neming, wier bedrijf voor het economisch 
leven van het grootste belang is, niet 
voldoende is verzekerd. 

In het plan had behooren te zijn vast
gesteld, welke gronden hetzij om kunst
historische redenen, hetzij wegens na
tuurschoon niet mogen worden afgegra
ven, met aanduiding van een bijzondere 
bestemming voor deze terreinen. 

D e S ecretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien de beroepen, ingesteld door nu wij
len L . D . L. M . Coenegracht, de N .V. Stoom
steenfabrieken en Kiezelexploitatie ,,Belve
dere" en de N. v. E erste Nederlandsche 
Cement Industrie, alien te Maastricht, tegen 
het besluit van den Commissaris der pro
vincie Limburg van 13 Februari 1942, 1e af
deeling, La.B. 1910/6.K., houdende goedkeu
ring van een uitbreidingsplan der gemeente 
Maastricht; 

D en Raad van State, Afdeelir.g voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
5 Augustus 1942, No. u4); 

0. dat de Commissaris der provincie Lim
burg bij besluii: van 13 Februari 1942, 1e af
deeling La.B. 1910/6.K. heeft goedgekeurd 
een door den raad der gemeente Maastricht 
d.d. 28 Januari 1941 vastgesteld plan van 
uitbreiding in hoofdzaak voor die gemeente, 
met uitzondering evenwel van de in de con
siderans omschieven en in het plan zelf met 
arceering aangeduide gedeelten; 

dat daarbij ten aanzien van de tegen het 
plan ingediende bezwaren onder meer is 
overwogen, dat de reclamant L. D. L. M. 
Coenegracht te Maastricht in zijn bezwaren 
niet-ontvankelijk is, omdat zijn bezwaar
schrift tegen het ontwero van het plan inder
tijd niet binnen den in art. 37, lid 2, van de 
Woningwet voorgeschreven termijn bij den 
gemeenteraad werd ingediend; dat de door 
de N. V. Stoomsteenfabrieken en ·Kiezelex
ploitatie ,,Belvedere" te Maastricht aange
voerde bezwaren in hoofdzaak gericht zijn 
tegen de omstandigheid, dat in het uitbrei
dingsplan verschillende aan haar toebehoo
rende perceelen in plaats van voor handel 
en industrie bestemd zijn voor landelijke be
bouwing II, terwijl deze door haar deels voor 
afgraving, deels voor uitbreiding van haar 
bedrijf zijn gereserveerd en dat op enkele 
van die perceelen zich thans droogloodsen 
en stapelplaatsen bevinden, welke te zijner 
t ijd zullen worden overgeplaatst op grond, 
die eveneens ten onrechte bestemd is voor 
landelijke bebouwing II ; dat evenwel het 
plan vooralsnog niets regelt omtrent afgra-

vingen en dat het ook geenszins in de bedoe
ling van den gemeenteraad heeft gelegen bij 
het plan daaromtrent iets te regelen, terwijl 
de bestemming van den door deze reclaman
te bedoelden grond tot landelijke bebouwing 
II eene afgraving ook niet in den weg staat; 
dat met betrekking tot de bedoelde droog
loodsen en stapelplaatsen van gemeente
wege weliswaar is aangevoerd, dat deze zoo 
noodig kunnen worden overgeplaatst op 
grond van de reclamante, die we! voor han
del en industrie is bestemd, doch dat hun:1er
zijds met de reclamante wordt aangenomen, 
dat mede m et het oog op d e noodzakelijk
heid om den noodigen grond voor uitbreiding 
van het bedrijf te reserveeren de bestemming 
tot handel en industrie zich ter plaatse over 
een ietwat grootere oppervlakte had dienen 
uit te strekken; dat, al behoeft naar hun oor
deel niet zoo ver te worden gegaan als door 
de reclamante gewenscht wordt, in ieder 
geval aan den op het plan met paarse arcee
ring aangegeven grond mede de bestemming 
tot handel en industrie in plaats van tot 
landelijke bebouwing II had behooren te zijn 
verleend ; dat aan dit gedeelte van het plan 
de goedkeuring dan ook dient te worden ont
houden; dat de N . V. Eerste Nederlandsche 
Cement lndustrie (E.N.C.I.) te Maastricht 
naar voren brengt, dal er te weinig terrein 
gereserveerd zou zijn voor mogelijke uit
breiding van haar fabritkscomplex, dat er 
geen terreinen zijn •aangewezen voor mergel
afgraving en dat ingevolge het wegprofiel 
16 - waarbij de voorgevelrooilijn op 15 
meter uit de weggrens is geprojecteerd -
gebouwen, noodig voor eventueele uitbrei
ding van het bedrijf, op een veel grooteren 
afstanddan het bestaande fabrieksgebouwen
complex van het aan de overzijde van den 
weg gelegen kanaal zullen komen te liggen; 
dat de eerste twee bezwaren evenwel niet ge
grond zijn, aangezien naar hun oordeel mo
menteel voldoende terrein voor uitbreiding 
van het fabrieksgebouwencomplex in het uit
breidingsplan is gereserveerd, terwijl - zoo
als hiervoren reeds werd overwogen - dit 
plan vooralsnog niets regelt omtrent afgra
vingen en de bestemming van grond tot 
landelijke bebouwing II eene afgraving van 
merge! ter plaatse niet in den weg staat; dat 
ten aanzien van het derde bezwaar geen vol
doend gefundeerd oordeel gevormd is, aan
gezien het wegprofiel 16 door den gemeente
raad in overleg met den Rijkswaterstaats
dienst is vastgesteld en het terzake in No
vember 1941 aan den Hoofdingenieur-Direc
teur van den Rijkswaterstaat in Limburg 
gevraagde nader advies nog niet is ontvan
gen; dat dit gedeelte van het plan - het
welk op de kaart met een nieuwe arceering 
is aangegeven - mitsdien bij de goedkeuring 
wordt uitgezonderd; 

dat van deze beslissing de evengenoemde 
reclamanten in beroep zijn gekomen; 

dat L . D. L. M. Coenegracht aanvoert, (A) 
dat in het plan wordt gemist een verbinding 
van het Maastricht-Roermond-Kanaal met 
het Albertkanaal, aan de noordzijde der ge
meente en we! met een binnenhaven aldaar ; 
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dat aldaar namelijk een wijk van vele indu
strieen is gelegen; (B) dat autobanen naar 
Luik-Verviers, alsmede die naar Aken op 
hun gemeentegebied gedacht en voorbehou
den dienen te zijn, zoodat later de kosten den 
aanleg niet onmogelijk maken; dat van een 
en ander in het plan niets te vinden is; (C) 
dat het vorenstaande van het grootste be
Jang is voor den handel, de industrie, de 
economie der stad en het bestaan van de 
massa, en alzoo van meer waarde dan de 
luxe ideeen, welke o.a. in het plan zijn ver
werkt, als de open bebouwing met 80 meter 
tusschenruimte van gevel tot gevel der hui
zen o.a. op de oostelijke helling van den 
Pietersberg; dat zulks ± 7000 m2 per land
huis beteekent; dat dit gelijkstaat met een 
bouwverbod; dat men hier niet is in de streek 
der buitengoederen in het Gooi of omgeving 
Haarlem; dat eene tusschenruimte van 50 
a 60 meter aldaar ruim genoeg is, voldoende 
uitzicht laat en niet zoo draconisch en pro
hibitief is; (D) dat dezelfde zucht naar 
weelde heerscht op het gebied der parken, 
die thans reeds tot hun onderhoud van de 
noodlijdende gemeente zeer groote sommen 
van het gemeentebudget opeischen; dat de 
stad het reusachtige voorrecht heeft door de 
Maas in twee helften te zijn gedeeld, en hier
aan eene uniek schoone en tevens zeer luch
tige en gezonde Jigging dankt; dat de stad 
daarbij mooie groote open pleinen en flinke 
parken heeft, terwijl zij daarenboven - al
thans het publiek zeker - de beschikking of 
het gebruik heeft over een groot aantal hec
taren oude en nieuwe vestingterreinen; dat 
echter uit het plan blijkt, dat de gemeente 
de reeds bestaande parken nog wil vergroo
ten, o.a. het Aldenhofpark, door aanhechting 
van gronden in particulier bezit; dat dit ge
heel overbodig en onnoodig is en wijst op te 
ver gedrevenweeldeuitgaven,op ander gebied 
allicht beter te gebruiken; (E) dat ten slotte 
zij opgemerkt, dat te zijnen aanzien wordt 
aangevoerd, dat hij niet-ontvankelijk zou 
zijn in zijn bezwaren, in verband met artikel 
37, lid 2 der Woningwet, daar hij zijn be
zwaren niet heeft ingediend binnen den 
voorgeschreven termijn; dat dit inderdaad is 
geschied, doch dat de advertentie, die kennis 
gaf van het .,ter visie liggen van het uit
breidingsplan" aan zijn aandacht was ont
gaan, hoewel dit plan zijn groote belangstel
ling had; dat hij het slechts aan een bijzonder 
toeval dankte, dat hij vemam, dat zulks ge
schied was; dat de advertentie zelf, op een 
kolom geplaatst en slechts groot 4 X 8½ cm 
- natuurlijk voldoende aan den door de wet 
gestelden eisch - hem niet was opgevallen; 
dat dit altijd zou kunnen geschieden, <loch 
zeker onder de tegenwoordige uitzonderlijke 
moeilijke omstandigheden; dat hij hiervoor 
clementie inroept ; 

dat de N. V. Stoomsteenfabrieken en Kie
zelexploitatie ,.Belvedere" aanvoert, dat er 
geen verschil van meening bestaat betreffen
de .,de noodzakelijkheid om den noodigen 
grond voor uitbreiding van het bedrijf te 
reserveeren"; dat er alleen verschil van op
vatting is omtrent: 1, de hoegrootheid van 

het terrein, dat hiertoe noodig is en in re
serve moet worden gehouden en 2. de Jigging 
van de perceelen, die hiervoor moeten die
nen, in verband met de bestaande fabrieks
installaties in den vorm, dien het terrein 
moet hebben, met het oog op den aard van 
het steenbakkersbedrijf, waardoor voor den 
bouw van de benoodigde droogloodsen groote 
rechthoekige oppervlakten een vereischte 
zijn; dat in totaal twee terreinen, die oor
spronkelijk voor landelijke bebouwing be
stemd waren, thans worden aangewezen tot 
industrieterreinen namelijk in het zuiden een 
driehoekig terrein ter grootte van ± 1.70.00 
ha en in het noorden eveneens een driehoe
kige oppervlakte (deel van perceel 683) van 
± 2 ha; dat, hoewel de totale vorm van de 
tot industrieterrein verklaarde oppervlakte 
eenige verbetering ondergaan heeft door de 
aangebrachte verandering, ook door de be
staande groote hoogteverschillen tusschen de 
verschillende door den Commissaris der aan
gewezen perceelen, de haar thans toegewezen 
oppervlakte niet bruikbaar en voldoende is; 
dat met dezen toestand geen rekening wordt 
gehouden; dat sinds 1930 de perceelen 382-
383 en 384 volgebouwd zijn met persen, 
droogplaatsen en droogrekken; dat zij dus 
reeds Jang een industrieele bestemming heb
ben, waarmee in het thans ter visie liggende 
plan geen rekening gehouden wordt; dat zij 
verzoekt, dat volledig met hare bezwaren 
rekening gehouden zal worden en in het uit
breidingsplan als grens tusschen industrieter
rein en terreinen voor landelijke bebouwing 
aangegeven zal worden de roode lijn op de 
bijgevoegde kaart getrokken; dat speciaal in 
de tegenwoordige omstandigheden, met het 
oog op de groote behoefte, die aan steenen 
na den oorlog zal bestaan, een steenfabriek 
de gelegenheid tot uitbreiding niet mag ont
nomen worden; dat uit mondeling ontvangen 
mededeelingen blijkt, dat er vooral bezwaren 
bestaan de perceelen 1270 en het geheele ter
rein 1036 tot industrieterrein te bestemmen, 
omdat in de nabijheid van deze perceelen ge
legen is een openbare weg: de Sandersweg; 
dat, hoewel harerzijds deze bezwaren niet 
hoog kunnen worden aangeslagen, zij, om tot 
een voor haar althans eenigszins aanvaard
bare oplossing te geraken, zou willen voor
stellen, de grens tusschen industrieterreinen 
en terreinen, aangewezen voor landelijke be
bouwing, te willen vaststellen door een lijn, 
getrokken uit hetzelfde punt, waaruit door 
den Commissaris der provincie getrokken 
werd, naar de noordelijke punt van perceel 
382, en vervolgens van die noordwestelijke 
punt van perceel 382, langs de voile in roode 
kleur getrokke n lijn naar de meest noorde
lijke grens van de eigendommen harer N. V. 
(namelijk tusschen perceel 169 en 631); dat 
indien op deze wijze de grens tusschen in
dustrieterreinen en terreinen voor landelijke 
bebouwing bepaald werd, zij de terreinen 
(perceel 127P en deel van perceel 1036), die 
zij voor industrieele doeleinden moet missen, 
zou kunnen vervang:en door ruiling of aan
koop van de perceelen 180 en de onder de 
roode lijn gelegen deelen van perceelen 736 
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en 175; dat de loodsen op 382-383 en 384 
dan te zijner tijd overgep!aatst kunnen wor
den op deze op hetzelfde niveau gelegen en 
gedeeltelijk nieuw te verwerven terreinen; 
dat op deze wijze hare N . V . haar uitbrei
dingsmogelijkheid zeer waarschijnlijk zou 
kunnen behouden; 

dat de N. V. Eerste Nederlandsche Ce
ment Industrie (E.N .C.I.) met verwijzing 
naar haar tot Ged. Staten gericht bezwaar
schrift aanvoert, dat de tot dusverre gegeven 
beslissingen genomen zijn zonder eenig voor
afgaand overleg met haar, appellante; dat 
deze beslissingen als gevolg hiervan geen 
rekening houden met de specifieke eischen 
van het bedrijf; dat de motiveering uiterst 
sober is en, voor zoover aanwezig, langs hare 
bezwaren heengaat; dat bezwaarlijk als ar
gument kan gelden, dat, zooals bijvoorbeeld 
de gemeente verklaart, het voor uitbreiding 
beschikbaar gestelde terrein ruim zoo groot is 
als het thans in gebruik zijnde;dat hetimmers 
niet enkel gaat om den omvang van het be
schikbare terrein, maar tevens om de ligging 
daarvan ten opzichte van de reeds bestaande 
bedrijfsmiddelen; d at, wat de terreinen voor 
mergelafgraving betreft, het provinciaal be
stuur zonder eenige nadere motiveering het 
standpunt der gemeente overneemt , dat blij
kens haar bezwaarschrift dd. 25 Maart 1941 
niet ter zake dienende is; dat uit de door 
haar overgelegde kaart blijkt, a . dat, gezien 
het inderdaad door haar bedrij f (fabriek met 
electrisch schakelstation) thans in beslag ge
nomen terrein, de gemeente in de lengte prac
tisch geen terrein voor uitbreiding beschik
baar stelt; b. dat, als gevolg van gebrek aan 
voldoende terrein in de breedte,zelfs de reeds 
geprojecteerde vijfde oven niet kan warden 
geplaatst binnen de grenzen van het door de 
gemeente vastgestelde voor uitbreiding be
schikbare terrein, waarbij nog zij vermeld, 
dat voor uitvoering van dit plan de gemeente 
reeds sedert 18 Augustus 1939 vergunning in
gevolge de Hinderwet heeft verleend, welker 
geldigheidsduur zij nog onlangs (bij schrijven 
van 17 November 1941) met vijf jaar heeft 
verlengd, en dat de bouw enkel als gevolg 
van den oorlog tot dusverre niet heeft kun
nen plaats vinden; 

0. ten aanzien van het door L. D . L . M. 
Coenegracht ingestelde beroep: 

dat ingevolge artikel 38 der Woningwet 
tegen het verleenen van goedkeuring aan een 
uitbreidingsplan slechts die belanghebbenden 
tot het instellen van beroep gerechtigd zijn, 
die tegen het plan bezwaren bij den gemeen
teraad hebben ingediend; 

dat de appellant, zooals door hem wordt 
toegegeven, verzuimd heeft zich tijdig met 
zijn bezwaren tot den gemeenteraad te wen
den, zoodat hij in zijn ingesteld beroep niet 
kan worden ontvangen; 

0. wat betreft het beroep van de N.·V. 
Stoomsteenfabrieken en Kiezelexploitatie 
,,Belvedere", dat met den Hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid (Volkshuisvesting) 
moet worden aangenomen, dat bij de vast
stelling van het onderwerpelijke plan, waar
bij van het terrein dezer appellante slechts 

een beperkt gedeelte voor industrie is aange
wezen, aan het bedrijf, dat voor de gemeente 
Maastricht van niet te onderschatten betee
kenis is, te weinig ontwikkelingsmogelijkheid 
is gelaten; 

dat de aard van deze industrie (steenfa
bricatie) weliswaar medebrengt, dat zij op 
den duur ter plaatse zal verdwijnen, <loch dat 
dit in de naaste tockomst nog niet het geval 
zal zijn, nu, volgens mededeeling van de 
appellante, hare terreinen nog voldoende klei 
bevatten, om het bedrijf nog ten minste 40 
jaren gaande te houden; 

dat evenmin voldoende grond aanwezig is 
voor de vrees, dat bij vergrooting van het in
dustriegebied de appellante een dee! van haar 
bezit aan andere ondememingen zal over
doen, waardoor ter plaatse nog a ndere be
drijven dan de reeds bestaande zouden ge
vestigd worden; 

dat deze mogelijkheid in ieder geval geen 
aanleiding behoort te geven aan deze voor de 
gemeente belangrijke industrie vrijwel iedere 
gelegenheid tot uitbreiding te ontnem en; 

dat door de beslissing van den Commis
saris der provincie Limburg, waarbij aan een 
gedeelte van het plan met het oog op de aan 
een tweetal driehoekige terreinen van onder
scheidenlijk 1, 7 en 2 ha gegeven bestemming 
de goedkeuring is onthouden, het bovenver
melde bezwaar niet op genoegzame wijze is 
ondervangen ; 

0 . ten aanzien van het beroep van de N. V. 
Eerste Nederlandsche Cement Industrie 
(E.N.C.I.), dat, naar het oordeel van den 
Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 
(Volkshuisvesting), met wiens gevoelen kan 
worden ingestemd, ook de uitbreidingsmoge
lijkheid van deze ondememing, wier bedrijf 
voor het economische !even en in het bijzon
der voor het bouwbedrijf van het grootste 
belang is t e achten, niet voldoende is ver
zekerd, terwijl bovendien het vraagstuk van 
de mergelafgraving bij het plan niet voldoen
de onder het oog is gezien, hetwelk onder 
meer kan blijken uit de aanwezigheid op het 
gebied der appellante van de ruine ,,De Lich
tenberg" , welke niet zou mogen worden ge
sloopt, <loch wier terrein door de gemeente 
zelve gedeeltelijk voor industrieterrein is be
stemd; 

dat in het plan had behooren te zijn vast
gesteld, welke gronden, hetzij om kunsthis
torische redenen, hetzij wegens natuurschoon 
niet mogen worden afgegraven, met aandui
ding van een bijzondere bestemming voor 
deze terreinen, terwijl er voorts voor had 
moeten zijn gezorgd, dat voldoende terrein 
ten behoeve van de grondstoffenvoorziening 
van de ,,E.N.C.I." beschikbaar blijft; 

dat, wat aangaat de aanvankelijk door de 
appellante mede geopperde grief, dat, vol
gens het op de kaart voorkomende wegpro
fiel no. 16, nieuwe gebouwen op 36 meter uit 
de kanaalas zouden moeten komen, terwijl de 
bestaande fabrieksgebouwen op 21, 50 tot 
29 meter uit de kanaalas liggen, dit bezwaar 
buiten beschouwing kan worden gelaten, nu 
bij het bestreden besluit van den Commis
saris der provincie Limburg de blauw gear-
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ceerde strook van 36 meter uit de kanaalas 
alreeds van de goedkeuring is uitgezonderd; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Veror

dening No. 23/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen vanAlgemeen Bestuur besloten: 

1 °. wijlen den appellant L . D. L. M. Coene
gracht in zijn beroep niet-ontvankelijk te 
verklaren; 

2 °. met vernietiging in zooverre van het 
bestreden besluit van den Commissaris der 
provincie Limburg van 13 Februari 1942, 
1e afdeeling, La. B. 1910/6. K., aan het door 
den raad der gemeente Maastricht d.d . 28 
Januari 1941 vastgestelde plan van uitbrei
ding in hoofdzaak mede goedkeuring te ont
houden voorzoover betreft a. het terrein tus
schen den spoorweg Maastricht-Hasselt, den 
Brusselschen weg en den Sandersweg, en 
b. het gebied van den Sint-Pietersberg. 

(A. B.) 

3 September 1942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 72 j0 • art. 77.) 

Een redelijke uitleg;;.ing van art. 72 
brengt mede, dat de schoolbesturen oak 
voor de kosten voor herstel van schade 

'door bominslag aanspraak kunnen ma
ken op het ontvangen van de benoodigde 
gelden uit de gemeentekas. 

In casu betreft het een spoedgeval, 
waarin de beslissing van het gemeente
bestuur niet kan warden afgewacht en 
het schoolbestuur gerechtigd was am het 
herstel onmiddellijk te doen plaats 
hebben. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur der Vereeniging ,,School met den Bij
bel" te Barendrecht tegen het besluit van den 
Commissaris en de leden van Ged. Staten, 
fungeerende bestuursleden der provincie 
Z.-Holland gemeenschappelijk, van 14 April 
1942, B . No. 2166/13 (4e afdeeling), No. 275 
(A.R.), waarbij de appellant in zijn beroep 
tegen het besluit van den burgemeester van 
Barendrechtvan 7 November 1941, houdende 
afwijzing van het verzoek am medewerking 
overeenkomstig artikel 72 der Lager-Onder
wijswet 1920 voor het herstel van het ge
bouw der bijzondere lagere school, Bakkers
rujk A 25 in die gemeente, niet-ontvankelijk 
is verklaard; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
19 Augustus 1942, No. 150); 

0., dat de burgemeester van Barendrecht, 
ter waarneming van de taak van den raad 
dezer gemeente, bij zijn besluitvan 7 Novem
ber 1941 afwijzend heeft beschikt op het ver
zoek van het bestuur derVereeniging ,,School 

met den Bijbel" te Barendrecht, am ingevol
ge artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 
gelden uit de gemeentekas te mogen ontvan
gen voor herstel van een door het vallen en 
ontploffen van een vliegtuigbom in den nacht 
van II op 12 Juli 1940 aangebrachte schade 
aan het schoolgebouw harer vereeniging, ge
legen aan den Bakkersdijk, plaatselijk ge
merkt A. no. 25, zulks uit overweging, dat de 
kosten van herstelling, blijkens de overge
legde nota's hebben bedragen f 1,188.49; dat 
de gemelde schade destijds is opgegeven aan 
de Schade-enqucte-commissie te Dordrecht, 
die echter niet bevoegd is, dit geval in haar 
enquete op te nemen, omdat volgens artikel 
1, sub 4, lid 2, van het ,,Besluit op de ma
terieele oorlogsschaden" dit besluit geen be
trekking heeft op ,,schaden aan goederen, toe
behoorende aan publiekrechtelijke lichamen 
of die voor het geheel of voor een overwegend 
deel met overheidsmiddelen zijn verkregen"; 
dat in verband met het besluit van 19 No
vember 194ovan den Secretaris-Generaalvan 
het Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, het schoolbestuur thans bij 
de gemeente de aanvraag heeft ingediend; 
dat artikel 3, 2e lid, van het gemelde besluit 
bepaalt : ,.Het bestuur eener bijz. lagere 
school, dat voomemens is, over te gaan tot 
herbouw, verbouw of herstel van een door 
oorlogsschade getroffen schoolgebouw voor 
gewoon of uitgebreid lager onderwijs, dat uit 
de openbare kassen is bekostigd, geeft, al
vorens een daartoe strekkende aanvrage vol
gens artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
bij den gemeenteraad in te dienen, van zijn 
voomemen kennis aan den inspecteur van 
het lager onderwijs"; dat dit besluit van den 
Secretaris-Generaal geen enkele wijziging 
brengt in de artikelen 72 en volgende der 
Lager-Onderwijswet 1920, doch eenvoudig 
als vaststaand feit aanneemt, dat aan artikel 
72 der wet aanspraak kan warden ontleend 
ter verkrijging van de gelden voor de herstel
ling van de aangerichte oorlogsschade; dat 
deze stelling evenwel nadrukkelijk moet war
den ontkend; dat toch artikel 72 der Lager
Onderwijswet 1920 de aanspraak van bijzon
dere schoolbesturen op verstrekking van gel
den uit de gemeentekas in duide\ijke bewoor- · 
dingen beperkt tot de gevallen, welke be
treffen het stichten, uitbreiden, verbouwen 
of veranderen van de inrichting van een 
schoolgebouw, alsmede het aanschaffen van 
schoolmeubelen, de leer- en hulpmiddelen 
daaronder begrepen; dat voorts artikel 5 der 
Lager-Onderwijswet 1920 bepaalt, dat de ge
meenten aan bijzondere scholen voor gewoon 
en uitgebreid lager onderwijs geen geldelijke 
of andere ondersteuning middellijk of onmid
dellijk mogen toekennen, dan in de gevallen 
en antler de voorwaarden, in dewet genoemd; 
dat de gemaakte herstellingskosten niet ge
zegd kunnen warden te betreffen ,,het stich
ten, uitbreiden, verbouwen of veranderen van 
de inrichting van een schoolgebouw", en dat 
daarom het verzoek van het schoolbestuur in 
de wet geen steun v:indt en derhalve niet voor 
inwilliging vatbaar is; 

dat, nadat het schoolbestuur van deze be-



1942 3 SEPTEMBER 294 

schikking bij den Commissaris en de fungee
rende bestuursraden der provincie Zuid-Hol
land in beroep was gekomen, deze bij besluit 
van 14 April 1942, B. no. 2166/13 (4e afdee
ling), Res. no. 2 75 (A.R.), het schoolbestuur 
in dit beroep niet-ontvankelijk hebben ver
klaard, uit ovenveging, dat het adres van 
beroep, gedagteekend 6 December 1941, op 
8 December daaraanvolgende des namiddags 
bij hun college is ingekomen; dat, nu het 
aangevallen besluit van den burgemeester, 
d.d. 7 November 1941, op dienzelfden datum 
is openbaar gemaakt, de in artikel 76, tweede 
lid der Lager-Onderwijswet 1920 ter zake 
gestelde beroepstermijn op 7 December 1941 
sloot, weshalve, nu het adres van beroep 
eerst op 8 December 1941 te 's-Gravenhage 
is ontvangen, de wettelijke beroepstermijn 
door het appelleerend schoolbestuur is over
schreden; 

dat van dit besluit het schoolbestuur in 
beroep is gekomen,aanvoerende, dat de voor
onderstelling, waarop de niet-ontvankelijk
verklaring berust, in strijd is met de feiten; 
dat toch het schoolbestuur van den burge
meester der gemeente Barendrecht een door 
dezen en door den secretaris dier gemeente 
geteekend stuk d .d . 9 Mei 1942 heeft ontvan
gen, waarin de burgemeester verklaart, dat 
de bij schrijven van 17 Maart 1942, no. 1704, 
door hem aan den Commissaris der provincie 
Zuid-Hoiland gedane mededeeling, dat de 
openbaarmaking van de bovengenoemde be
schikking van 7 November 1941 nog op dien
zelfden dag zou hebben plaats gehad, op een 
vergissing berust, daar de openbaarmaking 
van de bedoelde beschikking blijkens het re
gistervan bekendmakingen door aanplakking 
is geschied op 8 November 1941; dat dus 
overeenkomstig artikel 76, tweede lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 een op 8 December 
1941 ontvangen beroepschrift moet worden 
geacht tijdig te zijn ingekomen; dat het be
stuur zich ook voor het overige met een 
handhaving der beschikking van den burge
meester van Barendrecht d .d. 7 November 
1941 niet kan vereenigen; dat immers blij
kens artikel 3, lid 2 van het besluit van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 19 November 1940 (Nederlandsche 
Staatscourant van 20 November 1940, no. 
22 7) voor herbouw, verbouw of herstel van 
oorlogsschade aan gebouwen van bijzondere 
scholen voor toepassing zijn de artikelen 72 
en volgende der Lager-Onderwijswet 1920 
met inachtneming van de bijzondere voor
schriften, welke in het voormelde besluit zijn 
gesteld; dat met name onder deze regeling 
valt het herstel van de schade door oorlogs
molest, zooals in het onderhavige geval aan 
het gebouw der voormelde school was toege
bracht; dat toch schade, beloopende een be
drag van f 1,188.49, de grenzen van wat m en 
het ,,normaal onderhoud" der school kan noe
men verre overschrijdt; dat mitsdien in een 
geval als het onderhavige artikel 72 terdege 
van toepassing moet warden geacht; dat voor 
de meergemelde beschikking verder geen 
grond kan worden gevonden in de omstan-

digheid, dat het herstel reeds plaats vond 
geruimen tijd v66r de indiening der desbe
treffende aanvrage ex artikel 72; dat dit niet 
zou opgaan, omdat ten tijde van het ontstaan 
der schade (n/12 Juli 1940) van hoogerhand 
nog geen regeling was getroffen omtrent de 
betaling van herstelkosten van oorlogsschade 
aan schoolgebouwen; dat deze regeling eerst 
verscheen op 19 November 1940 (zie het 
bovenvermelde besluit) ; dat het schoolbe
stuur echter in afwachting van een in voor
bereiding zijnde regeling het gebouw niet in 
beschadigden toestand kon laten staan, om
dat het onderwijs voortgang moest hebben; 
dat het bestuur de,·halve noodzakelijk eige
ner beweging de vereischte restauratie moest 
doen uitvoeren en niet in staat was daartoe 
den weg te volgen, die in een toekomstige 
regeling zou worden aangewezen; dat de bur
gemeester hieraan geen gegrond motief voor 
de afwijzing der onderhavige aanvrage zou 
kunnen ontleenen, zooals blijkt uit de juris
prudentie betreffende artikel 72 der Lager
Ondenvijswet 19.:io, volgens welke in noodge
vallen het uitvoeren der voorziening v66r de 
indiening der aanv,age geen grond oplevert 
voor de afwijzing; dat ook de omstandigheid, 
dat het bestuur eerst op 16 Augustus 1941 en 
dus niet onmiddellijk na 19 November 1940 
een aanvrage ex artikel 72 bij den burge
meester indiende, niet als beslissend motief 
voor de afwijzing kan gelden; dat namelijk 
het schoolbestuur aanvankelijk van meening 
was, dat het aanspraak kon maken op ver
goeding der schade door het Rijk op dezelfde 
wijze als ten aanzien van oorlogsschade aan 
particuliere eigendommen in het uitzicht is 
gesteld; dat het zonder verwijl de tot het ver
krijgen dezer vergoeding noodige opgaven 
indiende; dat evenwel, toen aan het school
bestuur gebleken was, dat deze gedragslijn 
niet tot het gewenschte resultaat kon leiden 
(zie artikel 1, vierde lid, sub 1, van het Be
sluit op de materieele oorlogsschade van 2 
December 1940, no. 221, Verordeningenblad 
van 4 December 1940, no. 40), besloten werd 
tot indiening der onderhavige aanvrage bij 
den burgemeester; dat derhalve aan het 
schoolbestuur geen onbehoorlijk vertragen 
van de afwikkeling dezer zaak kan worden 
verweten; dat ten slotte weliswaar wegens 
het reeds pleats gevonden hebben van de 
herstelwerkzaamheden de procedure, voorge
schreven in artikel 3, tweede lid , van het 
meergenoemde besluitvan 19 November 1940 
niet kon warden in acht genomen, doch dat 
ook dit, naar in de beslissing van 23 April 
1942, no. 126 O.W.K., is overwogen, geen 
grond kon opleveren om de aanvrage niet 
voor inwilliging vatbaar te achten nu de her
stelwerkzaamheden reeds waren geschied voor 
het het inwerkingtreden van het besluit van 
20 November 1940; 

0. dat, naar achteraf gebleken is, de open
baarmaking van het besluit van den burge
meester van Barendrecht van 7 November 
1941, niet op dienzelfden dag doch eerst 
daags daama heeft plaats gehad, zoodat, nu 
het beroep bij den Commissaris en de fun
geerende bestuursraden der provincie Zuid-
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Holland den 8sten December 1941 is inge
diend, de bij artikel 76, 2de lid der Lager
Onderwijswet 1920 gestelde termijn niet is 
overschreden en het appelleerend schoolbe
stuur bij het bestreden besluit ten onrechte 
in zijn beroep niet-ontvankelijk is verklaard; 

0. ten aanzien van de zaak zelve, dat blij
kens de stukken de onderwerpelijke aanvrage 
van het schoolbestuur betrekking heeft op 
het herstellen van de schade, welke door een 
bominslag in den nacht van II op 12 Juli 
1940 is aangericht aan zijn schoolgebouw, 
Bakkersdijk A 24, te Barendrecht ; 

dat, daargelaten de vraag of het wel juist 
is te onderscheiden tusschen een zoodanig 
herstel van een door bominslag getroffen 
schoolgebouw en den (gedeeltelijken) her
bouw eener school, in ieder geval een rede
lijke uitlegging van artikel 72 der Lager
Onderwijswet 1920 medebrengt, dat de school
besturen ook voor de kosten voor dergelijke 
herstellingen aanspraak kunnen maken op 
het ontvangen van de benoodigde gelden uit 
de gemeentekas; 

dat er in dit verband op gewezen dient te 
worden, dat ook het besluit van den Secre
taris-Generaal van het toenmalige Departe
ment van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 19 November 1940 (Ned. Stet. 
1940, No. 22 7), blijkens het tweede lid van 
artikel 3, het bepaalde in artikel 72 der wet 
van toepassing acht op de gevallen van her
stel van een door oorlogsschade getroffen 
schoolgebouw; 

dat derhalve als vaststaande moet worden 
aangenomen, dat het onderhavige schoolbe
stuur ter zake van het herstellen van zijn 
schoolgebouw gerechtigd was een aanvrage, 
als bedoeld in a rtikel 72, bij het gemeentebe
stuur in te dienen; 

dat nog slechts dient te worden beslist, of 
deze aanvrage door het gemeentebestuur had 
behooren te worden ingewilligd; 

dat, wat dit betreft, de aanvrage weliswaar 
eerst werd gedaan toen de herstelwerkzaam
heden reeds hadden plaats gevonden, doch 
dat in deze kan warden aanvaard, dat het 
hier een spoedgeval betrof, waarin de be
slissing van het gemeentebestuur niet kon 
warden afgewacht, en het schoolbestuur ge
rechtigd was om het herstel onmiddellijk te 
doen plaats hebben; 

. dater het schoolbestuur ook geen grief van 
kan warden gemaakt, dat het de bedoelde 
aanvrage eerst op 16 Augustus 1941 heeft 
ingediend, aangezien gebleken is, dat het 
schoolbestuur zich aanvankelijk met een 
schade-opgave heeft gewend tot de schade
enquete-commissie te Dordrecht, welke com
missie echter niet bevoegd bleek te zijn dit 
geval in haar enq uete op t e nemen; 

dat ook het eerdergenoemde besluit van 
den Secretaris-Generaal van het voormalige 
Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 19 November 1940 -
hetwelk in deze van toepassing is, daar de 
aanvrage eerst na het in werking treden van 
dit besluit is ingediend - aan de inwilliging 
van deze aanvrage niet in den weg staat, 
aangezien blijkens het eerste lid van artikel 

2, sub a het verbod van artikel 1 van het 
besluit niet geldt in gevallen van oorlogs
schade; 

dat weliswaar wegens het reeds plaats ge
vonden hebben van de herstelwerkzaamhe
den de procedure, voorgeschreven in artikel 
3, tweede lid, van het meergenoemde besluit 
niet kon worden ·inachtgenomen, doch dat 
ook dit geen grond kan opleveren om de aan
vrage niet voor inwilliging vatbaar te achten, 
nu de herstelwerkzaamheden reeds gedeelte
lijk waren geschied v66r het inwerkingtreden 
van het besluit op 20 November 1940; 

dat ook voor het overige niet gebleken is 
van bezwaren, welke zich tegen de inwilliging 
van de aanvrage zouden verzetten; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 en het 
besluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappenvan 19 November 1940 (Ned. 
Stet. 1940, No. 227); 

Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver
ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederl. Depar
tementen van Algemeen Bestuur besloten, 

met vemietiging van het bestreden besluit 
van den Commissaris en de Bestuursraden 
der provincie Zuid-Holland en van het be
sluit van den burgemeester van Barendrecht 
van 7 November 1941, te bepalen,dat de door 
het schoolbestuur gevraagde medewerking 
alsnog behoort te worden verleend. 

(A. B.) 

4 September 1942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 72 j0 • art. 77.) 

Vernieuwing van de vloer der gym
nastiekzaal der onderhavige school, 
welke vloer in 1923 is vervaardigd, moet 
worden beschouwd als verandering van 
inrichting in den zin van art. 72, daar 
moet worden aangenomen, dat het aan 
den vloer klevende euvel niet aan slij
tage te wijten was en niet door normaal 
onderhoud had kunnen worden voor
komen, doch aan eeh constructiefout 
moet warden toegeschreven . 

Wei heeft deze voorziening reeds v66r 
het indienen der aanvrage plaats gehad, 
doch er heeft zich hier kennelijk een 
spoedgeval voorgedaan, waarin onmid
dellijke voorziening geboden was en de 
beslissing van bet gemeentebestuur niet 
kon worden afgewacbt, in welk geval 
eene uitzondering op den regel toelaat
baar is te achten. 

De Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van Opvoeding, Wetenscbap en Kul
tuurbescherming, 

Gezien bet beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Haar!em tegen bet 
besluit van den Commissaris en de Bestuurs
raden van Noordbolland van 11 Maart 1942, 
afdeeling IV, no. C.B. 5, waarbij met vernie-
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tiging van het besluit van den appellant van 
17 October 1941, no. 168, is beslist, dat de 
door het bestuur der Roomsch Katholieke, 
bijzond ere lagere school, genaamd St. Vero
nicaschool, Anthoniestraat 28, te Haarlem, 
overeenkomstig artikel 72 der L ager-Onder
wijswet 1920 gevraagde medewerking voor 
de vemieuwing van den vloer der gymna
stiekzaal in deze school alsnog moet warden 
verleend ; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (adviesvan 
26 Augustus 1942, no. 145); 

0. dat de burgemeester van Haarlem bij · 
besluit van 17 October 1941, no. 168, af
wijzend heeft beschikt op het verzoek van 
het vorengenoemd schoolbestuur om mede
werking ingevolge artikel 72 der Lager-On
derwijswet 1920 voor de vemieuwing van den · 
vloer der gymnastiekzaal in zijn bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs aan de 
Anthoniestraat 28 aldaar, uit overweging, dat 
de bedoelde vloer omstreeks 1923 (bij den 
bouw der school) is vervaardigd van Ameri
kaansch grenenhout en tot 1941 als zoodanig 
in gebruik is geweest, zoodat redelijkerwijze 
mag warden aangenomen, dat hij gedurende 
<lien tijd aan de gestelde eischen heeft be
antwoord; dat, indien zich thans gebreken 
aan den vloer voordoen , deze een gevolg zijn 
van slijtage; dat - aangezien in dit geval be
zwaarlijk gesproken kan warden van een bij 
den oorspronkelijken bouw begane construc
tiefout - de noodig geachte voorziening 
moet warden beschouwd als onderhoudswerk, 
hetgeen niet valt onder het begrip ,,ver
andering van inrichting", bedoeld in artikel 
72 der Lager-Onderwijswet 1920; dat de 
adressant de daaraan verbonden kosten der
halve behoort te voldoen uit de vergoeding 
voor de kosten der school, genoemd in ar
tikel 101 der wet; dat ten aanzien van de 
onderwerpelijke aanvraag aan de in artikel 
73 der wet gestelde vereischten is voldaan; 

dat,nadat van dit besluit het schoolbestuur 
bij den Commissaris en de Bestuursraden der 
provincie Noordholland in beroep was geko
men, deze bij besluit van II Maart 1942, af
deeling IV, no. C.B. 5, met vernietiging van 
het bestreden besluit van den burgemeester 
van Haarlem hebben beslist, dat medewer
king moet warden verleend met betrekking 
tot de vernieuwing van den vloer der gym
nastiekzaal in de school voor gewoon lager 
onderwijs , genaamd St. Veronicaschool, An
thoniestraat no. 28, in de voornoemde ge
meente; 

dat daarbij o.a. is overwogen, dat het ge, 
schil, hetwelk partijen verdeeld houdt, loopt 
over de vraag of de vernieuwing van den 
onderhavigen vloer moet warden beschouwd 
als een ,,verandering van inrichting" ex ar
tikel 72 der Lager-Onderwijswet ,920, dan 
wel als een onderhoudswerk, waarvan de kos
ten uit de vergoeding volgens artikel 10, dier 
wet warden bestreden; dat de appellant tege
lijk met zijn beroepschrift heeft ingezonden 
een verklaring van den Secretaris-Generaal 
van het Departementvan Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming d.d. 23 Juli 

1941, afdeeling L .O., no. 8722, inhoudende, . 
dat ten aanzien van de desbetreffende voor
ziening een bijzonder geval, als bedoeld in 
artikel 2, 1e lid, sub c van het Besluit van 
19 November 1940, betreffende het stopzet
ten van scholenbouw enz. aanwezig is; dat, 
waar dat Besluit zoodanige verklaringen niet 
kent met betrekking tot voorzieningen, welke 
als onderhoud aangemerkt en uit de vergoe
ding krachtens artikel 101 der wet bestreden 
warden, door de afgifte van de bovenver
melde verklaring reeds is komen vast te 
staan, dat het in casu werkzaamheden be
treft, die onder het begrip ,,verandering van 
inrichting" ex artikel 72 vallen ; dat het dan 
ook, nu blijkens het terzake dienende rapport 
van den Bouwkundig lnspecteur van het 
Lager-Onderwijs de vemieuwing van den 
vloer heeft gediend om een bij het leggen 
daarvan begane constructiefout te verbete
ren, m.a.w. van een slijtagegebrek niet kan 
warden gesproken, niet aan twijfel onder
hevig is, dat de appellant ten aanzien van de 
aan de onderhavige werkzaamheden verbon
den kosten terecht een beroep op het laatst
genoemdewetsartikel heeft gedaan; dat mits
dien, mede in aanmerking genomen, dat naar 
deskundig inzicht door de bereids getroffen 
voorziening de normale eischen, aan het ge
ven van lager onderwijs te stellen, niet zijn 
overschreden, het bestreden besluit niet kan 
warden gehandhaafd; 

dat van <lit besluit van den Commissaris 
en de Bestuursraden der provincie Noord
holland de burgemeester der gemeente Haar
lem in beroep is gekomen, aanvoerende, dat, 
ware het standpunt van het provinciaal be
stuur juist, de Secretaris-Generaal reeds bij 
voorbaat zou kunnen uitmaken, dat op een 
gevraagde medewerking voor de stichting, 
verbouwing of veranderingvan inrichtingvan 
een bijzondere lagere school een gunstige be
slissing zou moeten volgen; dat dit hem niet 
vereenigbaar schijnt met de strekking van de 
artikelen 75 e.v. der Lager-Onderwijswet 
1920, waar de beoordeeling van de aanvraag 
zelve allereerst in handen van de gemeente 
is gelegd; dat ook bij deze opvatting de wet
telijke beroepsprocedure niet tot haar recht 
zou komen; dat het zijns inziens de bedoeling 
van het besluit d.d. 19 November 1940 is om 
in bepaalde gevallen (b.v. noodzaak) zonder 
meer te beslissen, dat op dergelijke aanvra
gen al of niet cen besluit mag warden ge
nomen, met terzijdestelling van de vraag, of 
een verzoek om medewerking steun vindt in 
de artikelen 72 e.v. der wet; dat hij zich 
voorts niet kan vereenigen met de zienswijze 
van den Bouwkundig Inspecteur; dat de be
doelde vloer toch omstreeks 1923 (bij den 
bouw der school) met instemming van het 
scboolbestuur is vervaardigd van Ameri
kaansch grenenhout; dat tot 194, , dus ge
durende ,8 jaren, deze vloer voor bet gym
nastiekonderwijs in gebruik is geweest, ge
durende welken tijd bet bestuur nimmer 
eenige aanleiding heeft gevonden een aan
vraag als de onderwerpelijke, gegrond op het 
feit , dat de vloer splinters vertoond, in te 
dienen; dat een eventueel gebrek in de con-
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structie ten hoogste eenige jaren na de inge
bruikneming, maar niet eerst in 1941 gecon
stateerd zou moeten worden; dat het der
halve voor de hand Jigt, dat de thans ge
vraagde verbetering niet, zooals het school
bestuur beweert, herstel van een fout in de 
constructie betreft, doch veeleer. voorziening 
in een slijtagegebrek, waarvan de kosten be
hooren te worden voldaan uit de vergoeding, 
genoemd in artikel 101 der wet; dat het 
schoolbestuur beweert, dat het, omdat de ur
gentie van deze aangelegenheid geen !anger 
uitstel gedoogde, o.a. in verband met het al 
schaarscher worden van het benoodigde ma
teriaal, intusschen reeds den vloer met kurk
Jinoleum had belegd, echter niet zonder daar
over tevoren met de afdeeling openbare wer
ken van de gemeentesecretarie overleg te 
hebben gepleegd; dat echter dit onderhoud 
niet het karakter had van het overleg, bedoeld 
in de Lager-Onderwijswet 1920, doch slechts 
betrof het verstrekken van inlichtingen over 
de interpretatie van de wet en de formali
teiten, welke bij de aanvraag in acht moeten 
worden genomen; dat het schoolbestuur ge
heel is vrijgelaten om een aanvraag in te 
dienen en op eigen risico, v66r hij, appellant, 
zijn beslissing had genomen, den vloer met 
kurklinoleum heeft belegd; dat verschillen
de malen in hoogste instantie is beslist, dat 
het aanvangen van de werkzaamheden v66r 
het indienen van een aanvraag in het alge
meen niet kan worden gedoogd en dat een 
zoodanig verzoek geen steun vindt in artikel 
72 der wet; dat de vloeren destijds niet an
ders dan van Amerikaansch grenenhout wer
den gemaakt; dat van een algemeene fout in 
de constructie van grenen vloeren niet kan 
worden gesproken; dat zijns inziens het be
streden besluit behoort te worden vemietigd; 

0. dat op grond van de ingewonnen ambts
berichten en het medegedeelde in de open
bare vergadering van de Afdeeling van den 
Raad van State, voor de Geschillen van Be
stuur, waarin over deze zaak verslag is uit
gebracht, moet worden aangenomen, dat het 
aan den vloer van het gymnastieklokaal der 
voormelde school klevende euvel niet aan 
slijtage te wijten was en niet door normaal 
onderhoud had kunnen worden voorkomen ; 

dat de oorzaak ervan veeleer te zoeken is 
in de bewerking van het hout, dat zooge
naamd rift-gezaagd had moeten worden, 
waardoor een staande nerf zou zijn verkregen 
en waarbij zich geen versplintering van de 
deelen zou hebben voorgedaan ; 

dat onder deze omstandigheden hier moet 
worden gesproken van verandering van in
richting, waarvoor ingevolge artikel 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 de medewerking 
van de gemeente kan worden gevraagd; 

dat nu wel de bedoelde voorziening -
anders dan in deze wetsbepaling wordt ver
ondersteld - reeds v66r het indienen van de 
aanvrage heeft plaats gehad, zoodat artikel 
77 der wet niet meer kon worden toegepast, 
doch dat zich hier kennelijk een spoedgeval 
heeft voorgedaan, waarin onmiddellijk voor
ziening geboden was en de beslissing van het 
gemeentebestuur niet kon worden afgewacht, 

in welk geval eene uitzondering op den regel 
toelaatbaar is te achten; 

dat toch, al moge het schoolbestuur al 
sinds jaren met het bedoelde euvel hebben 
getobd, nadat was komen vast te staan, dat 
zonder de bedoelde voorziening in den be
staanden toestand, welke groot gevaar voor 
verwondingen voor de leerlingen opleverde, 
geen blijvende verbetering was te brengen, 
het schoolbestuur terecht gemeend heeft 
daartoe te moeten overgaan, en dit te eerder 
daar bij !anger uitstel het noodige materiaal 
waarschijnlijk niet meer te verkrijgen was; 

dat het bestreden besluit mitsdien behoort 
te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffei:ide de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

5 September 1942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken . (Armenwet 
art. 39.) 

De omstandigheid, dat patiente slechts 
de hoogstnoodzakelijke kleeding naar G. 
heeft meegenomen en haar overige klee
ren bij haar ouders te A., bij wie zij 
inwoonde, heeft achtergelaten, doet ver
moeden, dat zij den band met de ge
meente A., waar zij ook in bet bevol
kingsregister is ingeschreven gebleven, 
niet heeft willen verbreken. Die ge
meente wordt derhalve aangewezen als 
woonplaats in den zin van art. 39. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien bet geschil betreffende de woon
plaats van de armlastige krankzinnige Eliza
beth Blijleven; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
26 Augustus 1942, no. 1.51)); 

0. dat Elizabeth Blijleven, geboren 2.5 
December 1922, sedert 16 Januari 1941 we
duwe van Hendrik Fokkens, op 12 Augustus 
1941 uit hare woonplaats Assen in gezelschap 
van een vriend naar Groningen vertrok, al
waar zij eerst haar intrek nam bij diens 
ouders en later met hem in een volksloge
ment verbleef; dat het op 24 September 
daaraanvolgende noodig bleek, haar op te 
nemen in het Academisch Ziekenhuis, afdee
ling D ermatologie aldaar ; dat zij krachtens 
machtiging van den President der Arrondis
sementsrechtbank te Groningen op 17 No
vember daaraamrolgende werd overgebracht 
naar het Gesticht voor Zenuw- en Geestes- • 
zieken ,,Licht en Kracht" te Assen; 

dat over de bet-aling van de kosten van 
verpleging van de patiete in het Gesticht 
,,Licht en Kracht" geschil is ontstaan; 

dat de burgemeester van Assen niet bereid 
is, de kosten van verpleging voor rekening 
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zijner gemeente te nemen, aangezien zijns 
inziens de patiente door Assen te verlaten en 
met haarvriend te Groningen te gaan samen
wonen geacht moet worden haar domicilie 
van Assen naar Groningen te hebben ver
plaatst, zoodat de gemeente Assen niet meer 
haar woonplaats is in den zin van bet Bur
gerlijk W etboek; 

dat de burgemeester van Groningen even
min zijne gemeente met de bedoelde verple
gingskosten wenscht te belasten, aangezien 
zijns inziens de patiente op het ten deze be
slissende tijdstip nog woonplaats had in de 
gemeente Assen, tot staving waarvan hij aan-

• voert, dat de omstandigheden, waaronder het 
vertrek der patiente naar Groningen plaats 
vond, er op wijzen, dat zij den tocht naar 
Groningen als een uitstapje beschouwde en 
niet het voornemen had hare woonplaats van 
Assen naar Groningen over te brengen; dat 
zij slechts de hoogstnoodzakelijke kleeding 
bij zich had en hare overige kleeren bij hare 
ouders in Assen, waarbij zij inwoonde, ach
terliet; dat zij te Groningen geen woning 
voor zich heeft ingericht; dat zij tijdens haar 
verblijf in het ziekenhuis te Groningen uit
drukkelijk heeft verklaard, na haar herstel 
onmiddellijk naar Assen te zullen terugkee
ren; dat zij in het bevolkingsregister te Assen 
bleef ingeschreven; 

0. dat, aangenomen dat de patiente, toen 
zij zich op 12 Augustus 1941 naar Groningen 
begaf, geestelijk in staat was tot het vestigen 
van een hoofdverblijf, niet is komen vast te 
staan, dat zij bij haar vertrek naar die ge
meente of later het voomemen zou hebben 
gehad zich aldaar te vestigen; 

dat de omstandigheid, dat zij slechts de 
hoogstnoodzakelijke kleeding naar Gronin
gen heeft meegenomen en hare overige klee
ren bij hare ouders te Assen, bij wie zij in
woonde, heeft achtergelaten, veeleer doet 
vermoeden, dat zij den band met de gemeen
te Assen, waar zij ook in het bevolkingsregis
ter is ingeschreven gebleven, niet heeft willen 
verbreken; 

dat zij op bet ten deze beslissende tijdstip 
aldaar nog haar hoofdverblijf had; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening no. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor bet bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen vanAlgemeen Bestuur besloten: 

de gemeente Assen aan te wijzen als de 
woonplaats van de armlastige krankzinnige 
Elizabeth Blijleven voor de toepassing van 
artikel 39 der Armenwet. 

(A. B.) 

12 S eptember 1942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat. (Wet houdend algemeene 
regelen Waterstaatsbestuur art. 19.) 

Terecht is goedkeuring onthouden aan 
een besluit van een waterschapsbestuur 
tot aankoop van een gedeelte water en 
riet, aangezien het voordeel van een 

betere grensrege!ing, met den aankoop 
beoogd, niet voldoende rechtvaardigt 
den aankoop van deze uitgestrekte 
buiten bet gebied van het waterschap 
gelegen oppervlakten water en riet, 
welke bet waterschap voor een goede uit
oefening van zijn taak geenszins behoeft. 

De Secretaris-Generaal van het Departe -
ment van Waterstaat, 

Gezien bet beroep, ingesteld door bet be
stuur van bet waterschap Eernewoude c.a. 
tegen het besluit van den Commissaris der 
provincie Friesland, waamemende de taak 
van Ged. Staten dier provincie van 28 April 
1942, n°. 63, 2• afdeeling W, waarbij goed
keuring werd onthouden aan bet besluit 
van volmachten van dat waterschap tot 
aankoop van een gedeelte water en riet in de 
Wijde Ee van den Staat der Nederlanden; 

Den Raad van State , afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 September 1942, n°. 157; 

O. dat de vergadering van volmachten van 
het waterschap Eernewoude c.a. in de ge
meenten Smallingerland en Tietjerksteradeel 
bij besluit van 28 Maart 1942 heeft besloten 
tot het aankoopen van een gedeelte water en 
riet in de Wijde Ee, van de grens van de 
waterschapseigendommen ter plaatse af, 
tot de zuidgrens van de vaargeul in de Wijde 
Ee, ter gezarnenlijke grootte van ongeveer 
14 ha, voor de som van f 2250.- van den 
Staat der Nederlanden (Financien, Domei
nen); 

dat de Comrnissaris der provincie Fries
land, waamernende de taak van Ged. Staten 
dier provincie, bij zijn besluit van 28 April 
1942, n°. 63, 2• afdeeling W., aan het voren
genoemd besluit van de vergadering van 
volmachten van het waterschap Eernewoude 
c.a. goedkeuring heeft onthouden, uit over
weging, dat zijns inziens de bedoelde aan
koop niet noodig is voor een goede uitoefe
ning van de taak, welke aan het genoernde 
waterschap in zijn reglement is opgedragen 
en evenmin door eenig huishoudelijk belang 
van het waterschap wordt gevorderd; 

dat van dit besluit het bestuur van het 
waterschap voornoemd in beroep is geko
rnen, aanvoerende, dat door den beoogden 
aankoop het belang van het waterschap 
wordt gediend, daar hierdoor ter plaatse een 
doelmatiger grensscheiding wordt verkregen 
tusschen de eigendomrnen van den Staat der 
Nederlanden (Dorneinen) en . die van het 
waterschap; dat het door den Staat der Ne
derlanden (Dorneinen) gewenscht wordt 
geacht, dat een gedeelte van de Wijde Ee 
aan het waterschap in eigendom wordt over
gedragen; dat de aankoop niet in strijd is 
met eenig artikel van bet waterschapsregle
rnent en uit dezen aankoop geen financieel 
nadeel voor het waterschap kan voort
vloeien; 

0. dat rnoet worden geoordeeld dat welis
waar door dezen aankoop een betere grens
regeling tusschen de eigendornrnen van den 
staat en die van het waterschap zou worden 
verkregen, waardoor moeilijkheden bij het 
beheer van deze eigendornmen uit den weg 
zouden worden geruimd, <loch dat dit admi
nistratieve voordeel niet voldoende den aan-
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koop van deze uitgestrekte buiten het gebied 
van het waterschap gelegen oppervlakten 
water en riet, welke het waterschap voor een 
goede uitoefening van zijn taak geenszins 
behoeft, vermag te rechtvaardigen; 

dat dus de goedkeuring terecht aan dezen 
aankoop is onthouden; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening n°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

r7 September r942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat. (Wegenwet art. 20.) 

Naast de gekapitaliseerde kosten van 
gewoon onderhoud mag door de gemeen
te in rekening worden gebracht het 
bedrag, waaruit te zijner tijd de bestra
ting en rioleering kunnen worden ver
nieuwd, met inbegrip van een bedrag 
voor het kweeken van een fonds, waaruit 
de vernieuwingen na perioden van 60 
jaar kunnen worden bekostigd, welke 
periode mag worden aangenomen in ver
band met het bestaande geringe verkeer. 
Er is geen voldoende grond om aan de 
overdragende partij nog in rekening te 
brengen kosten wegens achterstallig 
onderhoud, nu de over te nemen straten 
in behoorlijken staat van onderhoud 
verkeeren. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door de N. V 
Bouwvereeniging Elinkwijk te Amsterdam 
tegen het besluit van Ged. Staten van Utrecht 
van 8 October 1940, 2• Afd., n°. 1607/ 1'452, 
houdende goedkeuring van het besluit van 
den raad der gemeente Zuilen van 3 ]uni 
1940, waarbij het onderhoud van een aantal 
binnen die gemeente gelegen wegen en plant
soenen, bij de genoemde vennootschap in 
onderhoud, ten laste van de gemeente wordt 
gebracht; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Augustus 1942, n°. 38; 

0 . dat de raad der gemeente Zuilen in zijne 
vergadering van 3 ]uni 1940 heeft besloten: 

I. het onderhoud van de op de bijbehoo
rende kaart met rood aangegeven, binnen de 
gemeente gelegen wegen en plantsoenen, ter 
gezamenlijke grootte van 21.527 m 2, eigen
dom van de N.V. Bouwvereeniging Elinkwijk 
te Amsterdam en bij deze vennootschap in 
onderhoud, ten Jaste van de gemeente Zuilen 
te brengen tegen een jaar!ijksche uitkeering 
van f u56.50 voor gewoon onderhoud, af
koopbaar met f 28,912.50, en een bedrag 
van f 40,605.33, zijnde de kosten van eerste 
vernieuwing per 1 Januari 1940, gerekend 
van het tijdstip van de ingebruikneming 
van deze straten, berekend met samengestel
den interest naar 4 %, zooals op den bijbe-

hoorenden staat is aangegeven, plus een 
bedrag van f 20,000.- voor verbetering 
van den onvoldoenden staat van onderhoud 
(aanleg van trottoirs en trottoirbanden); 

II. goed te vinden , dat het voornoemde 
bedrag van f 60,605.44 (f 40,605.44 + 
f 20,000.-) wordt betaald in 20 jaarlijksche 
annu1teiten berekend met inachtneming van 
de rentevoet van 4 ½ %, elk groot f 4659.II 
met <lien verstande, dat latere afkoop met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van 
drie maanden kan plaats hebben tegen beta
Jing van het onafgeloste gedeelte der annui
teitsschuld; 

III. dit besluit in werking te doen treden 
op een nader door burgemeester en wethou
ders te bepalen dag na de goedkeuring van 
Ged . Staten van Utrecht, zullende het sub II 
genoemde bedrag van f 60,605.44, bij inwer
kingtreding na 1 Januari 1940 een evenredige 
verhooging ondergaan volgens de bij de vast
stelling van deze bedragen gevolgde bereke
ning; 

dat daarbij is overwogen, dat aan de ge
meente de zorg is opgelegd, dat de wegen 
binnen haar gebied, voor zoover niet zijnde 
rijks-, provinciale of waterschapswegen, of 
wegen waarop door een antler dan de ge
meente wordt geheven, verkeeren in goeden 
~taat; dat het als den meest gewenschten toe
stand moet worden beschouwd dat de open
bare wegen binnen de gemeente ook door 
de gemeente worden onderhouden en dat 
zulks zeker geldt voor die wegen, welke voor 
het verkeer in de gemeente van belang zijn 
en die niet in onderhoud zijn bij het rijk, de 
provincie of een waterschap; dat aan de 
N . V. Bouwvereeniging Elinkwijk te Am
sterdam indertijd vergunning is verleend tot 
aanleg van wegen, zonder dat daarbij het 
onderhoud van die wegen aan de gemeente is 
gehouden; dat de mogelijkheid tot overne
ming van het wegenonderhoud wettelijk mo
gelijk is nu de Wegenwet beoogt aan het 
openbaar gezag ruime bevoegdheid te geven 
om over te gaan tot opheffing van den on
derhoudsplicht van wegen door particulie
ren, indien de gemeente daartoe termen 
vindt; dat de toe stand, waarin de aan de 
genoemde naamlooze vennootschap toebe
hoorende wegen - voor zoover zij in Zuilen 
zijn gelegen - verkeeren, aanleiding geeft 
tot steeds meerdere klachten ; dat deze klach
ten gegrond zijn , omdat onder meer in alle 
hier bedoelde straten, uitgezonderd den 
Muyskenweg waar een trottoir is aangelegd, 
een doorloopend trottoir en trottoirbanden 
ontbreken; dat in plaats daarvan slechts ge
wone rollagen zijn aangebracht, welke ten
gevolge van beschadiging door het rijverkeer 
in een desolaten toestand verkeeren; dat 
men slechts tegels aantreft tusschen den weg 
en de deuren van de woningen; dat hierdoor 
bij regenachtig weer aanzienlijke plasvor
ming plaats vindt, waardoor de voetgangers 
gedwongen worden zich op den rijweg te 
begeven, willen zij niet op onaangename en 
hinderlijke wijze hun weg langs de huizen 
volgen, hetgeen voor hen weder gevaar voor 
ongevallen medebrengt, speciaal in den avond 
tengevolge van de op meerdere plaatsen on
voldoende verlichting van de wijk; dat in 
het overige gedeelte de zich in den grond be-
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vindende putten van de bedrijven, welke 
water, gas en licht aan de bewoners leveren, 
meermalen uitsteken en zoo een gevaar vor
men voor hen, die met den toestand van de 
straten in de wijk niet op de hoogte zijn; 
dat met vertegenwoordigers van de bouw
vereeniging besprekingen zijn gevoerd om 
aan deze euvelen tegemoet te komen op de 
wijze, als door het gemeentebestuur voor 
een redelijke voorziening noodig werd geacht, 
welke besprekingen niet tot afdoende verbe
tering hebben geleid; dat de overneming van 
het onderhoud van de ~traten geen lasten voor 
de gemeente behoeft mede te brengen, omdat 
de wegenwet de mogelijkheid opent hen, die 
van het onderhoud worden bevrijd, te ver
plichten tot afkoopbare jaarlijksche uitkee
ringen; dat de op de bijgaande kaart met 
rood aangegeven straten onderhouden war
den door de genoemde bouwvereeniging, 
welke wegen - de voor trottoir bestemde 
ruimten en het plantsoen inbegrepen - een 
gezamenlijke oppervlakte hebben van 21 1527 
m 2 ; dat de kosten van het gewone onderhoud 
van deze wegen worden geraamd op f II56.so 
per jaar; dat daarnaast een be drag moet 
worden gereserveerd, waaruit te zijner tijd de 
eerste vernieuwing kan plaats vinden, te 
stellen op f 0.82 per m' straataanleg - de 
voor trottoir bestemde gedeelten en het 
plantsoen inbegrepen - berekend naar star
ting op het tijdstip, waarop de straten in ge
bruik werden genomen, welk bedrag met 
samengestelden interest, berekend naar 4 % 
per jaar, per I Januari 1940 een som vormt 
van f 40,605.441 te vermeerderen met f 201000 
voor verbetering van den onvoldoenden staat 
van onderhoud, alles volgens bijgevoegde 
specificatie; 

dat Ged. Staten van Utrecht bij hun be
sluit van 8 October 19401 2• Afd. n°. 1607/ 
1452 dit raadsbesluit hebben goedgekeurd; 

dat van deze beslissing de N. V. Bouwver
eeniging Elinkwijk, gevestigd te Amsterdam, 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat zij 
het gemelde onderhoud, dat in het verleden 
nimmer aanleiding tot serieuze klachten had 
gegeven, liever zelf was blijven bewerkstel
ligen, doch zich tegen het besluit tot overne
ming door de gemeente nu eenmaal niet kan 
verzetten; dat zij echter ernstige bezwaren 
heeft tegen de bedragen van f I 156.90 + 
f 4659.n of tezamen f 5815.61 1 die jaarlijks 
van haar als afkoopsom gevorderd worden; 
dat, nog daargelaten de zeer willekeurige 
wijze, waarop door de gemeente Zuilen de 
hoofdsommen van f 40,605.44 + f 20 1000.
berekend zijn, van haar nooit meer gevorderd 
kan worden dan volgens het derde lid van 
artikel 20 der Wegenwet daadwerkelijk 
verschuldigd is, zijnde afkoopbare jaarlijk
sche uitkeeringen, welke gezamenlijk niet 
hooger mogen worden gesteld dan hetgeen 
per jaar voor behoorlijk onderhoud werd 
vereischt; dat hiermede derhalve de kosten 
voor vernieuwing en verbetering, die de ge
me.~nte Zuilen ten laste van haar, appellante, 
wil brengen, uitdrukkelijk worden uitge
schakeld; dat het natuurlijk aan de gemeente 
Zuilen volkomen vrij staat, door hJJ.ar ge
wenschte vernieuwingen en verbeteringen 
aan te brengen, doch dit haar, appellante, 
niet regardeert, die kan volstaan met ver-

goeding van de daadwerkelijke kosten van 
behoorlijk onderhoud van het thans bestaan
de; dat dit te meer klemt, nu de gemeente 
Zuilen gedurende 25 jaar het door haar ge
dane onderhoud heef.t goedgekeurd, althans 
getolereerd; dat de gemeente Zuilen derhalve 
ook niet den eisch kan stellen, dat de be
staande met grint verharde voetpaden zullen 
worden vervangen door tegeltrottoirs met 
hardsteenen banden en de kosten dezer ver
vanging voor rekening van haar, appellante, 
zouden komen, hetzij in annuiteiten, hetzij 
in een som ineens van f 20 1000.-; dat zij ge
durende de laatste 15 jaar (1925-1939 heeft 
uitgegeven: 

aan onderhoud bestrating (met 
inbegrip van herbestrating in 1928) f 9098.47 

aan onderhoud plantsoenen, 
rioleering, wegnemen verstoppin-
gen in rioleering, onderhoud aan 
brandkranen, aanbrengen stroo-
wissen, aanbrengen vet, schoon-
houden, zinkputten leegscheppen, 
zinkputten schoonhouden en 
straatkolken en straten ·. . . . f 10164.-

benevens loon en materiaal 
Roerhorst . . . . . . f 3280.-

Totaal f 22542.47 
zijnde per jaar een bedrag van f 1502.83 

bovendien werd voor onder-
houd van boomen en planten per 
jaar besteed. . . . . . . . . . f so.-

en aan onderhoud aan deksels 
en trottoirputten per jaar . . . f 14.17 

Opleverende in totaal per jaar 
een onderhoud van ..... . f 1567.-

dat zij zich er mitsdien mede zou kunnen 
vereenigen, d,at op deze basis de door haar 
te doene jaarlijksche uitkeeringen zullen 
worden berekend, maar dan met uitschake
ling van al hetgeen de gemeente Zuilen ver
der vordert voor door haar gewenschte ver
nieuwingen en verbeteringen; 

0. dat art. 201 3• lid, van de Wegenwet be
paalt, dat bij het raadsbesluit, waarbij het 
onderhoud van den binnen de gemeente 
liggenden weg ten laste ·.ran de gemeente 
wordt gebracht, zij, die van het onderhoud 
of het geven van bijdragen tot het onderhoud 
worden bevrijd, verplicht kunnen worden 
tot afkoopbare jaarlijksche uitkeeringen, 
welke gezamenlijk niet hooger mogen worden 
gesteld -dan hetgeen per jaar aan behoorlijk 
onderhoud werd vereischt; 

dat volgens een door den Hoofdingenieur
Directeur van den Rijkswaterstaat in de 
directie Utrecht na een ingesteld onderzoek 
opgezette berekening, zooals deze is verbe
terd bij een nader ambtsbericht, ingewonnen 
naar aanleiding van een schrijven van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, met welke bereke
ning kan worden ingestemd, de jaarlijksche 
kosten van gewoon onderhoud te stellen zijn 
op f 1215.06 of gekapitaliseerd tegen 4 % 
op f 30,376.50; 

dat daarnaast aan de appellante in reke
ning mag worden gebracht het bedrag, waar
uit te zijner tijd de bestrating en rioleering 
kunnen worden vernieuwd, waarvan de 
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contante waarde, rekening houdende met 
een samengestelden interest tegen 4 % en 
met inbegrip van een bedrag voor het kwee
ken van een forlds, waaruit de vernieuwingen 
na perioden van 60 jaar kunnen worden be
kostigd, op I Januari 1940 te stellen is op 
f II,173.25; 

dat de appellante weliswaar van oordeel 
is, dat door de wijze, waarop zij hare wegen 
onc(erhoudt en waarbij ook regelmatig kleine 
vernieuwingen plaats vinden, een algehee!e 
vernieuwing op den duur niet noodig is, 
zoodat er geen aanleiding zou bestaan voor 
het vormen van een vernieuwingsfonds, doch 
dat in dit gevoelen niet kan worden gedeeld, 
aangezien al moge in verband met het zeer 
geringe en lichte verkeer in deze woonwijk 
de aanwezige verhardingen nog gedurende 
een lange periode intact kunnen blijven, de 
geringe vernieuwingen, welke tot dusverre 
plaats hebben gevonden, niet geheel de op
getreden slijtage der verhardingen kunnen 
goedmaken; 

dat evenmin kan worden ingestemd met 
het gevoelen van het gemeentebestuur en 
van den Hoofdingenieur van den Provincia
len Waterstaat, volgens hetwelk de levens
duur der verhardingen c.a. op 25 jaar ware 
te stellen, aangezien het vanwege den Rijks
waterstaat ingesteld onderzoek heeft aange
toond, dat de klinkers sedert den aanleg 
zoo weinig gesleten zijn, dat - uitgaande 
van het bestaande verkeer - hier gevoege
lijk op een levensduur van 60 jaar mag wor
den gerekend; 

dat, gelet op het bovenstaande, de ge
meente aanspraak maken kan op een uit
keering van f 30,376.50 + f u,173.25 of in 
totaal van f 41,549.75; 

dat dit bedrag voorts nog vermeerderd 
zou mogen worden met aan de eigenaresse 
in rekening te brengen kosten wegens achter
stallig onderhoud, ware het niet, dat bij het 
voormelde onderzoek vanwege den Rijks
waterstaat gebleken is, dat de straten, zoo
wel als de trottoirs in een behoorlijken staat 
van onderhoud verkeeren, zoodat er geen 
voldoende grond aanwezig is bij de overne
ming van de bedoelde wegen de appellante 
nog met een bedrag van f 20,000.- te be
lasten; 

dat onder deze omstandigheden het raads
besluit niet voor goedkeuring vatbaar is, 
zoodat het bestreden besluit van Gecl.epu
teerde Staten niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening n°. 23/1940 van den Rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur bes!o
ten: 

met vernietiging van het besluit van Ged . 
Staten van Utrecht van 8 October 1940, 2• 
Afd., n°. 1607/1452, aan het besluit van den 
raad der gemeente Zuilen van 3 Juni 1940 
.alsnog goedkeuring te onthouden. 

I9 September z942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet 
art. 248 j0 • art. 252.) 

De verordening op het beheer van het 
grondbedrijf houdt in dat, indien de raad 
dit telkenjare bepaalt, de jaarlijksche 
lasten van het bedrijf voor zooveel deze 
niet uit de gewone baten van het bedrijf 
kunnen worden gekweten, op de boek
waarde der eigendommen worden bijge
schreven, met dien verstande, dat in 
geen geval meer wordt bijgeschreven dan 
het bedrag, dat wegens rente van lang
loopende leeningen jaarlijks aan de ge
meente wordt uitgekeerd. Noch uit de 
bewoordingen, noch uit de strekking 
volgt, dat deze bepaling per complex 
n:ioet worden toegepast. Bij de toepas
smg moet het voile exploitatieverlies van 
het bedrijf, voorzoover dit de rente van 
langloopende leeningen niet te boven 
gaat, op de boekwaarde der eigendom
n:ien worden bijgeschreven, waarbij alle 
e1gendommen, in het bedrijf opgenomen 
als een geheel dienen te worden be~ 
schouwd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Smallingerland tegen 
het besluit van den Commissaris der pro
vincie Friesland van 3 December 1941, n°. 51 
2 • afdeeling F, bij welk besluit goedkeuring i~ 
onthouden aan de raadsbesluiten van 30 
Juni 1941, tot wijziging van de begrootingen 
van de gemeente en van het grondbedrijf 
voor het dienstjaar 1940; 

De Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (adviezen 
van I April 1942, n°. so en 9 September 1942, 
N°. 50/54); 

0. dat de Commissaris der provincie 
Friesland bij zijn besluit van 3 December 
1941, n°. 51, 2• afdeeling F, onder meer goed
keuring heeft onthouden aan de besluiten 
van den raad der gemeente Smallingerland 
van 30 Juni 1941 tot wijziging van de be
grooting voor het grondbedrijf en die van de 
gemee.i:itebegrooting voor het dienstjaar 1940, 
daarb1J overwegende, dat geen goedkeuring 
kan worden gehecht aan uitkeering door de ge
meente aan het grondbedrijf van een nadeelig 
saldo op een der complexen ontstaan door 
het - in afwijking van de begrooting en van 
de tot dusver gevolgde praktijk - financie
ren van kapitaalsbehoeften niet door lang
loopende doch door kasgeldleeningen; dat 
bij de behandeling van de verordening op het 
grondbedrijf niet de indruk is verkregen, dat 
het de bedoeling zou zijn, voortaan, meer dan 
tot dusver, in de kapitaalsbehoeften v an het 
bedrijf te voorzien door leeningen op korten 
termijn, zoodat de rente van langloopende 
leeningen op den duur belangrijk zou kunnen 
worden ingekrompen, met als gevolg daar
van sterke beperking van de bijschrijving op 
de boekwaarde der gronden wegens verlies; 
dat, was dit we! het geval geweest, tegen de 
desbetreffende bepaling in de verordening 
stellig bezwaar zou zijn gemaakt; dat, nu in 
het eerste jaar, dat de verordening wordt 
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toegepast, deze toepassing reeds zou leiden 
tot betaling door de gemeente van een nadee
lig saldo op een der complexen, welke betaling 
door de bedrijfsresultaten over het desbetref
fende jaar in geen enkel opzicht wordt ge
rechtvaardigd, het aanbeveling verdient art. 
9 der beheersverordening voor het grond
bedrijf te wijzigen, door daarin te schrappen 
de woorden: ,,met dien verstande, dat in geen 
geval meer wordt bijgeschreven dan het be
drag, dat wegens rente van langloopende 
leeningen jaarlijks aan de gemeente wordt 
uitgekeerd" ; dat voorts herschatting van de 
waarde der bedrijfseigendommen, volgens 
art. 10 der op I Juni 1940 in werking getre
den beheersverordening, plaats moest heb
hen v66r I December 1940 en het schrijven 
van den burgemeester van 27 November 
194 1, no. 3160, de vraag doet rijzen, of deze 
herschatting we! heeft plaats gevonden; 

dat van dit besluit de burgemeester van 
Smallingerland in beroep is gekomen, aan
voerende, dat de beide in ~et b~stre~~n be
sluit bedoelde posten een mtvloe1sel z11n van 
den inhoud van artikel 9, eerste lid, der Be
heersverordening op het Grondbedrijf, vast
gesteld bij raadsbesluit van 25 April 1940, 
door de Ged. Staten goedgekeurd bij besluit 
van 22 Mei 1940, n°. 8; dat de rekening van 
baten en lasten van het Grondbedrijf over 
1940 op complex II een nadeelig saldo aan
wijst van f 2947.27, aan rente van langloopen
de leeningen over 1940 ten laste van de 
rekening van het grondbedrijf is gebracht 
f 2433.75, zoodat naar de redactie van art. 9, 
eerste lid en art. 14, tweede lid der Beheers
verordening op het Grondbedrijf door de 
gemeente aa n het bedrijf moet warden uitge
keerd f 513.52; dat in art. 9, eerste lid, der 
Beheersverordening van het Grondbedrijf in 
de eerste plaats een rechtsgrond is gegeven 
aan de bijschrijvingen op de boekwaarde der 
in het bedrijf ingebrachte gronden; dat de 
tevoren geldende beheersverordening deze 
bijschrijving niet kende, doch dat niettemin, 
voor het eerst in 1936, jaarlijks bijschrijving 
van de exploitatie-verliezen op de boekwaar
de der gronden p!aats heeft gehad; dat de 
verplichting tot deze bijschrijving aan de 
gemeente is opgelegd als voorwaarde bij de 
toekenning van buitengewone steun uit 
's Rijks kas; dat echter in beginsel het ge
meentebestuur steeds tegen de bijschrijving 
gekant is geweest, omdat deze in strijd met 
een voorzichtig financieel beheer werd geacht; 
dat, teneinde nu aan de van hoogerhand 
opgelegde verplichting tot bijschrijving al
thans een rem op te leggen, doelbewust-aan 
art. 9, eerste lid , de tegenwoordige redactie 
werd gegeven; dat in de toelichting, welke 
burgemeester en wethouders voegden bij de 
aanbieding der ontwerp-verordening aan den 
gemeenteraad zij o.a. schreven: ,,Deze bij
schrijving, welke steunt op de verwachting, 
dat bouwrijpe grond geleidelijk in waarde 
toeneemt, naarmate de bebouwing voort
gaat, bevat dus een speculatief element. 
Hierin !igt een ernstige reden om beperking 
aan te leggen. Deze kan gevonden warden 
door als limiet te stellen, dat geen hooger 
bedrag zal worden bijgeschreven dan het 
totaal van de betaalde rente van geconsoli
deerde schuld"; dat aan de goedkeuring der 

verordening door de Ged. Staten een tame
lijk uitvoerige correspondentie met burge
meester en wethouders is vooraf gegaan; dat 
h ierin met geen woord gerept is over de thans 
aangevochten bepaling van art. 9, eerste lid; 
dat het dan ook bevreemdend aandoet, dat 
de eerste maal, dat aan deze verordening 
toepassing moet worden gegeven, op de 
goedkeuring wordt teruggekomen; dat de 
vraag rijst, welke beteekenis op deze wijze 
moet warden toegekend aan de vereischte 
goedkeuring der beheersverordening; dat 
deze verordening toch dient om een richt
snoer te hebben bij het bedrijfsbeheer; dat 
deze in den vorm eener verordening gegoten 
richtsnoer en de goedkeuring dier verorde
ning door de Ged. Staten (Commissaris der 
provincie) stabiliteit brengen in de beginse
len, volgens welke het gemeentelijk bedrijf 
beheerd zal worden; dat die stabiliteit geheel 
verloren gaat, indien geldende bepalingen 
zonder meer op zij worden gezet, zooals in 
deze het geval is; dat als argument om terug 
te komen op de goedkeuring der verordening 
de Commissaris der provincie Friesland aan
voert, dat in afwijking van de begrooting en 
van de tot dusver gevolgde praktijk, de ka
pitaalsbehoeften niet door langloopende, 
maar door kasgeldleeningen zijn gefinan
cierd; dat toevalligerwijze het gemiddeld be
drag der in rekening-courant opgenomen 
gelden in 1940 hooger is geweest dan nor
maal; dat daartoe enkele samenwerkende 
factoren hebben bijgedragen; dat ten eerste 
in 1940 uit complex II slechts een bouwter
rein is verkocht voor f 2555.-, terwijl aan 
periodieke aflossingen alleen reeds f 3668.44 
of ruim f 1100.- meer, moest worden be
taald; dat verder enkele perceelen land aan
gekocht zijn en een ruilingstransact ie, mede
brengende de verplichting om kassen en 
andere opstallen voor een bloemkweekerij 
te doen bouwen, is uitgevoerd; dat hiermede 
een bedrag van bijna f 28,500.- gemoeid 
ging; dat tegenover deze kapitaalsuitgaven 
niet de opbrengst eener geldleening kan war
den gesteld, om de eenvoudige reden, dat in 
1940 geen geldleening kon worden gesloten ; 
dat de a!gemeene gang van zaken bij de 
financiering van het grondbedrijf deze is, 
dat de opbrengsten der verkochte bouwter
reinen in de eerste plaats dienen tot dekking 
van de uitgaven wegens periodieke a flossing 
op geldleeningen; dat, wanneer er dan nog 
een overschot blijft, dit 6f tot buitengewone 
aflossing op ge!dleeningen (uiteraard alleen 
voor zoover de leeningsvoorwaarden zulks 
toelaten) dient 6f tot dekking van andere 
kapitaalsuitgaven; dat, als de periodieke 
lossingen en/of de andere kapitaalsuitgaven 
aldus niet geheel gedekt kunnen warden, zij 
voor het ontbrekende uit geldleenin g dienen 
te warden bestreden; dat, zoolang niet een 
geldleening ter beschikking van het bedrijf 
kan worden gesteld, de financiering voorloo
pig in rekening-courant met de gemeente 
geschiedt; dat het zonder meer duidelijk is, 
dat niet na elke kapitaalsuitgaaf aanstonds 
een geldleening kan worden aangegaan; dat 
het totaal der kapitaalsuitgaven van ge
meente en bedrijven eerst een zekere hoogte 
moet hebben bereikt en dat voorts de stand 
van de kapitaalmarkt z66 moet zijn, dat 
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onder aanvaardbare condities een geldlee
ning kan worden gesloten; dat, wanneer er 
dus kapitaalsuitgaven zijn gedaan, die niet 
gedekt kunnen worden uit de opbrengst van 
verkochte bouwterreinen, de schuld in reke
ning-courant tijdelijk we! eens hoog zal kun
nen oploopen; dat omgekeerd ook we! eens 
een saldo tegoed in rekening-courant kan 
ontstaan; dat dit bijvoorbeeld in 1941 het 
geval is geweest, toen de opbrengst eener 
geldleening aan het bedrijf kon worden uit
gekeerd en op groote schaal verkoop van 
bouwterreinen plaats vond, zonder dat hier 
kapitaalsuitgaven van noemenswaardig be
Jang tegenover stonden; dat nu op de toeval
lige omstandigheid, dat geen geldleening kon 
worden aangegaan en erweinig bouwterreinen 
werden verkocht, beiden rechtstreeks een 
uitvloeisel van de buitengewone omstandig
heden, in Mei 1940 ontstaan, door den Com
missaris der provincie Friesland een beroep 
wordt gedaan om een goedgekeurde bepaling 
der beheersverordening op het grondbedrijf 
weer terug te nemen; dat uit het voorgaande 
voldoende moge blijken, dat er geen sprake 
van is, dat in 1940 wijziging zou zijn ge
bracht in de bestaande praktijk ten aanzien 
van de financiering van het grondbedrijf; dat 
daarmede echter goeddeels de grond, waarop 
de beslissing van den Commissaris der pro
vincie steunt, ontvalt; dat op de handhaving 
van de bestaande redactie van art. 9, eerste 
lid, der verordening op het Beheer van het 
Grondbedrijf zeer veel prijs wordt gesteld; 
dat, gelijk reeds werd opgemerkt, bijschrij
ving op de boekwaarde der in het bedrijf in
gebrachte gronden aanvankelijk in deze ge
meente niet voorkwam; dat daardoor een 
stille reserve gevormd is kunnen worden, die 
geleid heeft tot een gezonde financieele basis 
voor het bedrijf; dat in 1936 met b ijschrij
ving is begonnen, aanvankelijk alleen op een 
reeds van 1910 dateerend grondencomplex, 
later ook op nieuwere, juist aangekochte 
gronden; dat bij de prijsbezetting der ter
reinen, gelegen in de na 1936 in exploi
tatie genomen complexen II en III, een ge
schatte termijn voor uitgifte van alle gronden 
is aangenomen; dat op basis van dezen ge
schatten termijn en uitgaande van alle 
kosten van grondaankoop en straataanleg 
- aan de hand van den rentestand ten tijde 
van de prijszetting - berekend wordt tegen 
welke koopsom de totaliteit van bouwter
reinen verkocht moet worden om voor de 
gemeente winst noch verlies op te leveren; 
dat daarna de terreinen geprijsd worden; dat 
de eenheidsprijs per centiare verschillend is 
naar gelang van de Jigging van de terreinen ; 
dat er rekening gehouden wordt met de bij 
uitbreidingsplan gegeven bestemming voor 
open, halfopen en gesloten bebouwing enz.; 
dat hieruit moge blijken, dat het speculatieve 
element bij de exploitatie van het gemeente
lijk grondbedrijf is gelegen in de verhouding 
tusschen het geschatte en het werkelijke 
tempo van uitgifte der gronden; dat op dit 
punt een voorzichtig beleid noodzakelijk is; 
dat, als de geschatte termijn te Jang wordt 
genomen, zich dit uit in een te hoogen prijs 
der bouwterreinen; dat hierdoor de verkoop
baarheid te leiden heeft; dat and,erzijds de 
ervaring leert, dat op den duur bepaalde ter-

reinen niet of uiterst moeilijk verkocht kun
nen worden; dat, wanneer deze terreinen 
!anger onverkocht blijven, dan ·de geschatte 
termijn van afgifte, zij zeer we! een druk 
kunnen leggen op de gunstige resultaten, die 
bij snellen verkoop in het begin verkregen 
worden; dat vooral thans er niet de minste 
zekerheid bestaat omtrent het verloop van 
den verkoop der bouwterreinen; dat in 1940 
?lechts een bouwterrein werd verkocht; dat 
m 1941 daarentegen voor ongeveer f 35,800.
aan terreinen werd verkocht; dat de verkoop 
steeds geschiedt onder voorwaarde, dat de 
grond moet dienen voor woningbouw en dat 
de bouw binnen twee jaren na de eigendoms
overdracht voltooid zal zijn; dat verschillen
de der in 1941 verkochte bouwterreinen nog 
onbebouwd zijn en zij dit tijd,ens den ver
deren duur van den oorlog ook we! zullen 
blijven; dat vermoedelijk de koopers ver
wachten dat hun te zijner tijd op grond van 
force majeure ontheffing zal worden verleend 
van den termijn van twee jaren; dat hieruit 
moge blijken, dat de aankoopen in 1941 voor 
een dee! uit beleggingsoogpunt zijn geschiedt; 
dat de in complex II ingebrachte gronden 
bestemd zijn voor den bouw van midden
standswoningen en heerenhuizen en in geen 
geval voor <lien van arbeiderswoningen ; dat 
dit een factor te meer is om voor de eerste na
oor!ogsche jaren voorzichtigheid te betrach
ten; dat er ook rekening mede moet worden 
gehouden, dat in den oorlogstijd geen perio
dieke hertaxatie kan plaats vinden, daar de 
maatschappelijke verhoudingen te labiel 
zijn geworden; dat de taxatie ten aanzien 
van het grond,bedrijf uiterlijk in 1941 had 
moeten geschieden, doch nu tot een later 
tijdstip moet worden uitgesteld; dat deze 
omstandigheid echter tot voorzicht igheid 
maant met betrekking tot de bijschrijving 
op de boekwaarde; dat eventueele correctie 
thans niet kan plaats vinden; dat het hem 
op grond van al deze motieven juister schijnt 
thans zoo weinig moge!ijk lasten naar de 
onzekere toekomst te verschuiven, wat zou 
gebeuren, indien het volle exploitatieverlies 
op complex II van het grondbedrijf op de 
boekwaarde zou worden bijgeschreven; 

0. dat art. 9, 1e lid van de verordening op 
het Beheer van het Grondbedrijf der ge
meente Smallingerland inhoudt dat, indien 
de raad dit telken jare bepaalt , de jaarlijk
sche lasten van het bedrijf, voor zooveel 
deze niet uit de gewone baten van het bedrijf 
kunnen worden gekweten, op de boekwaarde 
der eigendommen worden bijgeschreven, met 
dien verstande, dat in geen geval meer wordt 
bijgeschreven dan het bedrag, dat wegens 
rente van !angloopende leeningen jaarlijks 
aan de gemeente wordt uitgekeerd; 

dat noch uit de bewoordingen, noch uit de 
strekking van dit artikel volgt , dat deze bepa
ling per complex moet worden toegepast; 

dat de meerbedoelde bepaling destijds in 
de beheersverordening is opgenomen . met 
het oog op den. slechten financieelen toestand 
der gemeente, welke het noodzakelijk maak
te, deter zake van het grondbedrijf ten laste 
van den gewonen dienst komende kosten 
zooveel mogelijk te beperken; 

dat dan ook, bij de toepassing van dit 
artikel - indien voor een bepaald jaar tot 
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rentebijschrijving is besloten - het volle 
exploitatieverlies van het bedrijf, voorzoover 
dit de rente van langloopende leeningen niet 
te boven gaat, op de boekwaarde 4er eigen
dommen moet worden bijgeschreven, waarbij 
alle eigendommen, in het grondbedrijf opge
nomen, als een geheel dienen te worden be
schouwd; 

dat in het onderhavige geval het nadeelig 
saldo van het grondbedrijf over 1940 blij
kens de rekening van baten en lasten over 
dat jaar f 5309.87 bedraagt; 

dat wegens rente van langloopende leenin
gen aan de gemeente in totaal f 5122.45 is 
uitgekeerd, terwijl slechts f 4796.35 op de 
boekwaarde der eigendommen is bijgeschre
ven; 

dat het bij te schrijven bedrag derhalve 
f 5122.45 - _f 4796.35 = f 326.10 te laag is 
gesteld ; 

dat hieruit volgt, dat de in de bestreden 
wijzigingsbesluiten geraamde uitkeering van 
f 513.52 tot f 187.42 had behooren te zijn 
teruggebracht; 

dat de Commissaris der provincie Fries
land de bedoelde raadsbesluiten mitsdien 
terecht - zij het ook op anderen grond -
niet voor goedkeuring vatbaar heeft geacht ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlan4sche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B .) 

22 September 1942. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming. (Lager Onderwijs
wet 1920 art. 55 quater.) 

Een openbare school verkeert in ,,bij
zondere omstandigheden", wanneer zij 
een hoog exploitatiecijfer per leer!ing 
heeft als gevolg van het gering totaal 
aantal leerlingen, dat de school bezoekt, 
daargelaten het totaal bedrag der kosten, 
bedoeld in art. 55 onder e tot en met h 
en o, alsmede die van instandhouding. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuur bescherming ; 

Gezien bet advies van den Raad van State, 
afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, van 
25 Juni 1941, n°. 155, en het daarbij gevoegde 
ontwerp-besluit, hetwelk luidde als volgt: 

,, De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming; 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur der Christelijke Vereeniging ,,Nehemia" 
tot instandhouding eener school met den 
Bijbel, te Bergen op Zoom, tegen de beschik
king van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Kultuurbescherming van 7 Maart 1941, 
n°. 12893 1 afdeeling L.O., waarbij het verzoek 
van den raad der gemeente Bergen op Zoom 

om toepassing van artikel 55quater der Lager
onderwijswet 1920 ten aanzien van de eenige 
openbare lagere school aldaar over het jaar 
1941 is ingewilligd; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
25 Juni 1941 , n°. 155); 

0. dat bij dezerzijdsche beschikking van 
7 Maart 1941, n°. 12893 1 afdeeling L.0., op 
het verzoek van den raad van Bergen op 
Zoom om toepassing van artikel 55quater der 
Lager-onderwijswet 1920 ten aanzien van de 
eenige openbare lagere school aldaar over het 
jaar 1941 is besloten dit verzoek in te willigen; 

dat daarbij is overwogen, dat het bedrag 
van de kosten, bedoeld in artikel 55bis der 
wet , wegens exploitatie van de openbare 
lagere school te Bergen op Zoom over het 
jaar 1941 is geraamd op f 17 per leerling; 

dat, zooal niet het geringe aantal leerlingen 
van deze school op zich zelf, dan toch de 
sterke daling van de schoolbevolking van 
23 op 16 Januari 1940 tot II op 16 November 
1940, tot deze hooge raming aanleiding heeft 
gegeven; dat hierin bijzondere omstandig
heden gelegen zijn in den zin van artikel 
55quater der wet; 

dat van deze beslissing het bestuur der 
Christelijke Vereeniging ,,Nehemia" tot in
standhouding eener school met den Bijbel te 
Bergen op Zoom in beroep is gekomen, aan
voerende, dat, blijkens het Koninklijk besluit 
van 31 December 1938, n°. 19, het enkele 
feit, dat een school door een gering aantal 
leerlingen wordt bezocht, zoodat het gemid
dE'ld bedrag der exploitatiekosten hooger is 
dan bij een grooter aantal het geval zou zijn 
geweest, niet kan worden aangemerkt als een 
bijzondere omstandigheid, als in artikel 
55quater der Lager-onderwijswet 1920 be
doeld; dat hetzelfde uiteraard moet gel den 
voor een daling van het aantal leerlingen 
aangezien deze in feite resulteert in een ge: 
ring(er) aantal leerlingen en een relatief hoo
ger kostenbedrag per leerling; dat in het 
onderhavige geval daar nog bij komt, dat de 
geringheid van het aantal leerlingen der be
trokken school niet het gev olg heeft, dat het 
kostenbedrag per leerling buitensporig hoog 
is; dat immers een bedrag van f 17 per leer
ling we! is waar niet laag is te noemen, doch 
ook in verhouding tot de cijfers van andere 
gemeenten geenszins alle perken van het rede
lijke te buiten gaat; dater voorts geen enkele 
omstandigheid aanwezig is, op grond waar
van zou moeten worden aangenomen, dat 
deze school in een abnormale positie ve: . 
keert ; 

0. dat niet gebleken is , dat het bedrag der 
in het eerste lid van artikel 55bis der Lager
onderwijswet 1920 bedoelde kosten, zijnde 
die, genoemd in artikel 55, onder e tot en 
met h en o der wet, alsmede die van instand
houding, voor 1941 geraamd op ongeveer 
f 204 1 aanzienlijk afwijkt van het bedrag, dat 
voor deze school redelijk is te achten; 

dat mitsdien op artikel 55quater in dezen 
geen beroep kan worden gedaan; 

dat we! is waar het aantal leerlingen van 
deze school gering is en zich in dalende rich
ting beweegt, met het gevolg, dat het ge
middeld bedrag per leerling, dat ingevolge 
artikel 55bis der wet voor de bijzondere scho-

K. 2663 
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Jen beschikbaar zou moeten worden gesteld, 
hoog is te noemen, <loch dat dit bedrag per 
leerling bij de toepassing van artikel 55quater 
geen rol vermag tf' spelen, als zijnde niet een 
bijzondere omstandigheid, welke ingevolge 
dit artikel tot de toepassing van dit artikel 
aanleiding geven kan; 

dat de bestreden beschikking derhalve niet 
behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette N ederlandsche ge
bied betreffende de bevoegdheden van de 
Secretarissen-Generaal van de Nederl. Depar
tementen van Algemeen Bestuur besloten: 

de dezerzijds genomen bovengenoemde be
schikking van 7 Maart 1941, n°. 12893, af
deeling L.O., te vernietigen en op het ten deze 
gedaan verzoek van den raad der gemeente 
Bergen op Zoom van 31 October 1930, af
deeling II, n°. 3/206 L., alsnog afwijzend te 
beschikken.' ' 

0. dat dezerzijds ter zake van dit ontwerp
besluit met voornoemde afdeeling overleg is 
gepleegd, waarbij in de eerste plaats, met ver
wijzing naar een ten aanzten van een soort
gelijke beroepszaak met de afdeeling ge
voerde correspondentie, met name naar het 
schrijven van IS Juli 1938, n°.8113, afdeeling 
L.O., er de aandacht op is gevestigd, dat 
voor de beteekenis van het begrip ,,buiten
gewone omstandigheden" in artikel 55quater 
der Lager-onderwijswet 1920 de geschiedenis 
van dit artikel duidelijk in deze richting wijst, 
dat openbare scholen met een gering aantal 
leerlingen, welke daardoor een hoog exploi
tatiecijfer per leerling hebben, als zoodanig 
verkeeren in ,,buitengewone omstandighe
den", als vorenbedoeld; 

dat voorts bij dit overleg is opgemerkt, 
dat de afdeeling, het standpunt, waarvan de 
voorgedragen beslissing uitgaat, nl. dat het 
gemiddeld bedrag per leerling bij de toepas
sing van a rtikel 55quater der wet geen rol kan 
spelen, zelf reeds heeft verlaten in het bij 
haar advies van 3 September 1941, n°. 229 , 
aangeboden ontwerp-besluit, waar ender de 
woorden : ,,het bedrag der in het eerste lid 
van artikel 55bis bedoelde kosten" en ,,het 
bedrag, dat voor deze school redelijk is te 
achten" , het bedrag per leerling is verstaan; 

0 . dat voornoemde afdeeling naar aan
leidingvan deze bedenkingen een nader ad vies 
h eeft uitgebracht, hetwelk luidde als volgt : 

,,Bij schrijven van 9 April 1942, n°. 15613, 
afdeeling L.O., heeft Uw Hoogedelgestrenge 
opnieuw bij den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, ter overwe
ging aanhangig gemaakt het beroep, ingf'
steld door het bestuur der Christelijke Ver
eeniging ,, Nehemia" tot instandhouding 
eener school m et den Bijvel t e Bergen op 
Zoom tegen uw beschikking van 7 Maart 
1941, n°. 12893, afdeeling L.O., waarbij het 
verzoek van den raad der gemeente Bergen 
op Zoom om toepassing van artikel 55quater 
der Lager-onderwijswet 1920 ten aanzien van 
de eenige openbare lagere school aldaar over 
het jaar 1941 is ingewilligd. 

Gezet te overweging van het door Uw 
Hoogedelgestrenge aangevoerde heeft de Af
deeling niet overtuigd van de onjuistheid 

L. x942 

van het door haar in dezen ingenomen stand
punt. Zij moge daarvoor verwijzen naar haar 
adviezen van 28 September 1938, n°. 297/126, 
en 14 December 1938, nos. 297/308/173, waar
bij de toenmalige Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen zich heeft neer
gelegd en welke tot de besluiten van 31 De
cember 1938, nos. 18 en 19, hebben geleid. 

Dat de Afdeeling het door haar bij deze 
adviezen ingenomen standpunt, hetwelk haar 
nog steeds juist voorkomt, bij haar advies 
van 3 September 1941, n°. 229, zou hebben 
verlaten, kan zij niet beamen. Al moge de 
wellicht minder gelukkige passus in het daar
bij aangeboden ontwerp-besluit, door Uw 
Hoogede!gestrenge aangehaald tot deze mee
ning eenige aanleiding kunnen geven, van 
een bewusten omkeer van de jurisprudentie in 
dien zin, dat in afwijking van vroegere be
slissingen ender ,,de in het eerste lid van 
artikel 55bis bedoelde kosten " , waarvan in 
artikel 55quater der Lager-onqerwijswet 1920 
wordt gesproken, niet die, bedoeld in artikel 
55, ender e tot en met h en o der wet, als
mede die van instandhouding, zouden zijn te 
verstaan, doch dat hierbij veeleer te denken 
ware aan het bedrag per leerling, is zeer zeker 
geen sprake geweest. De quaestie, of met het 
bedrag per leerling dan we! met het totaal
bedrag der kosten rekening dient te worden 
gehouden, speelde in de genoemde beslissing 
geen rol, welke omstandigheid, gevoegd bij 
het feit, dat in het toenmaals voorliggend 
geschil het bedrag per leerling, zooals dit in
gevo!ge artikel 55bis, 2• lid , der wet door den 
raad moest geacht worden te zijn vast gesteld, 
in de stukken op den voorgrond trad, tot de 
niet geheel verantwoorde redactie aanleiding 
zal hebben gegeven. 

De Afdeeling meent daarom het haar in 
dezen aangeboden ontwerp-besluit te moeten 
handhaven" . 

0. dat dit nader advies de gerezen beden
kingen niet heeft opgeheven; 

dat ender meer niet duidelijk is geworden, 
hoe zou moeten blijken, dat het bedrag der 
in het eerste lid van artikel ssbis der Lager
onderwijswet 1920 bedoelde kosten aanzien
lijk afwijkt van het bedrag, dat voor de school 
redelijk is te achten, zonder dat met het aan
tal leerlingen dier school rekening wordt ge
houden ; 

dat, wanneer men dit we! doe t, hetgeen 
stel!ig in overeenstemming is met de bedoe
ling van dien wetgever, er in dit geval op 
grond van de stukken reden is om aan te 
nemen, dat de onderhavige openbare lagere 
school verkeert in ,,bijzondere omstandig
heden", als in artikel 55quater bedoeld, zoo
dat het ontwerp-besluit wijziging behoeft; 

0. ten aanzien van het beroep van het 
schoolbestuur, dat b lijkens de op artikel 
55quater gegeven toelichting, dit artikel be
oogt te voorkomen, ,,dat een gemeente, welke 
een of meer kleine openbare scholen in stand 
houdt, aan de bijzondere scholen ter plaatse 
een onevenredig hoog bedrag per leerling zal 
moeten uitkeeren"; 

dat in verband met deze strekking van het 
wetsartikel, de omstandigheden, zooals zij 
zich in dit geval voordoen, van dien aard 
zijn, dat terecht aan artike l S~quater toepas
sing is gegeven; 

20 
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Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van § 1 der Verorc\ening 

No. 23/ 1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de Nederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B .) 

28 September 1942 . BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Vestigingsbe
sluit art. 1.) 

Een besluit van den burgemeester tot 
vaststelling eener verordening tot be
perking van het recht van vestiging in en 
verhuizing binnen de gemeente, dat in 
werking treedt met ingang van den dag 
volgend op dien zijner afkondiging en 
bepalend, dat deze afkondiging onmid
dellijk zal geschieden, is in strijd met het 
Vestigingsbesluit (Verordeningenblad n°. 
85/ 1942), daar een dergelijke beperking 
door den burgemeester slechts kan wor
den opgelegd bij een door den Secr.-Gen. 
van het Dep. van Binn. Zaken goed
gekeurde verordening en deze goedkeu
ring i.e. niet is verleend. 

N .B. Een gelijkluidend besluit is onder 
dezelfde dagteekening en Nr. Stet. 
genomen ten aanzien van een besluit 
van den burgemeester van Amersfoort . 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gezien het besluit van den burgemeester 
van Utrecht dd. 19 Augustus 1942, waarbij, 
op grond van artikel 3 der Verordening N°. 
152/1941 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied, ter waarne
ming van de taak van den raad dier ge
meente; 

I. een woningverhuurverordening wordt 
vastgesteld ; 

II. bepaald wordt, dat deze verordening 
onmiddellijk zal worden afgekondigd en met 
ingang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging, in werking treedt; 

0. dat door het bepaalde in artikel 2 der 
verordening juncto artikel 1, dat het geheel 
of gedeeltelijk door verhuur, ruil of op eeni
gerlei andere wijze tot bewoning of verblijf 
afstaan van een woning, zonder c\oor of van
wege den burgemeester verleende vergunning 
verboden is, de vestiging in en verhuizing 
binnen de gemeente zonder deze vergunning 
feitelijk onmogelijk wo,dt gemaakt, en mits
dien het recht van vestiging in en verhuizing 
binnen de gemeente feitelijk beperkt wordt ; 

dat ingevolge het bepaalde in artikel I van 
het Vestigingsbesluit een dergelijke beperking 
door den burgemeester slechts kan worden 
opgelegd bij een door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken goedgekeurde verordening; 

dat i. c. deze goedkeuring niet is verleend; 
dat het vorengenoemd besluit van den 

burgemeester van Utrecht mitsdien, door te 
bepalen, dat dit in werking treedt met ingang 
van den dag, volgende op dien zijner afkon-

diging, en dat deze afkondiging onmiddellijk 
zal geschieden, in strijd is met het Vestigings
besluit (Verordeningenblad N°. 85/1942); 

Gelet op artikel 185 der Gemeentewet en 
op artikel l der Verordening N°. 193/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied; 

Heeft besloten : 
I. voornoemd besluit van den burge

meester van Utrecht dd . r9 Augustus r942 
te vernietigen wegens strijd met de wet; 

II. te bepalen, dat dit besluit in de Neder
landsche Staatscourant zal worden geplaatst. 

(A. B .) 

30 September 1942. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken. (Eer
ste Beschikking Secr.-Gen. Binn . Zaken 
ter uitvoering Achtste Verordening 
Rijkscommissaris betr. bijzondere maat
regelen op administratiefrechtelijk ge
bied art. 20.) 

Door opdracht der in dit art. bedoelde 
controle aan het Verificatiebureau der 
Ver. v. Ned. Gemeenten is een goede 
controle op het beheer verzekerd. Ten 
onrechte is derhalve aan een daartoe 
strekkende regeling door het toezicht 
houdend orgaan goedkeuring onthouden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Nieuwolda tegen 
het besluit van den Commissaris der provin
cie Groningen van 7 Mei r942, n° . 4776/106, 
se afdeeling, bij welk besluit goedkeuring is 
onthouden aan de door den burgemeester 
voornoemd bij besluit van 22 April 1942 vast
gestelde regelen, met betrekking tot de con
trole op het geldelijk beheer en de boekhou
d ing van de rekenplichtige ambtenaren der 
gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
9 September r942, N°. 161); 

0 . dat de burgemeester der gemeente 
Nieuwolda bij zijn besluit van 22 April 1942, 
gelet op het bepaalde in de artt . r8, lid 4, 
20 en 24 der Eerste Beschikking van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken van 19 Augustus 
1941, ter uitvoering van de Achtste Verorde
ning van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied betreffende bij
zondere maatregelen op administratiefrech
telijk gebied, rege!en heeft vastgesteld met 
betrekking tot de controle op het geldelijk 
beheer en de boekhouding van den 0ntvan
ger en andere rekenplichtige ambtenaren der 
gemeente, daarbij in art. 2 bepalende, dat de 
controle op het ge!delijk beheer en de boek
houding van de in art. 1 bedoelde reken
plichtige ambtenaren wordt opgedragen aan 
het Centraal Bureau voor Verificatie en 
Financieele Adviezen der Vereeniging van 
N ederlandsche Gemeenten; 

dat de Commissaris der provincie Gronin
gen bij besluit van 7 Mei 1942, n°. 4776/106, 
Se afdeeling, aan dit besluit van den burge
meester goedkeuring heeft onthouden, uit 
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26 Juli 1941 een persoonsbewijs voor een 
Nederlander is uitgereikt aan Mantz, Hein
rich Alexander Vincent Victor, geboren 1 
Maart 1907 te Rotterdam en diens echtge
noote Konijnenberg, Catharina, geboren 
20 Februari 1909 te Amsterdam, beiden wo
nende te Haarlem en opgenomen in het be
volkingsregister dier gemeente; dat de be
doelde echtelieden op de gemelde tijdstippen 
in voormeld register waren opgenomen als 
Nederlander; dat sedert echter is gebleken, 
dat Mantz voormeld, is de natuurlijke niet 
erkende zoon van een ten tijde van zijn ge
boorte Duitsche moeder; dat hij uit dezen 
hoofde blijkeos het arrest van den Hoogen 
Raad van 22 Juli 1940 (N. J. 1941 , 201) de 
hoedanigheid van Nederlander niet kan ont
leenen aan art. 1, sub d, van de wet op het 
Nederlanderschap en het lngezetenschap 
(Stbl. 1892, n°. 268); dat hij voorzoover na 
te gaan deze hoedanigheid sedertdien ook 
op geen enkele andere wijze heeft verkregen; 
dat hieruit volgt, dat hij in het bevolkings
register der gemeente Haarlem ten onrechte 
als N ederlander is opgenomen en dat hem 
eveneens ten onrechte een persoonsbewijs 
voor een Nederlander is uitgereikt; dat dit 
mede geldt voor zijn echtgenoote, die over
eenkomstig art. 5 der hoogeraangehaalde 
wet staande huwelijk de nationaliteit van 
haar echtgenoot volgt en derhalve ook niet 
als Nederlandsche kan worden aangemerkt ; 
dat de uitgereikte persoonsbewijzen derhalve 
ingevolge art. 12 van het Besluit Persoons
bewijzen behooren te worden ingetrokken; 

dat van deze beschikking Mevrouw C. 
Mantz-Konijnenberg in beroep is gekomen, 
aangezien zij er bezwaar tegen heeft als 
Duitsche te worden beschouwd, daar zij tot 
dusverre steeds als Nederlandsche is aange
merkt ; 

0., dat de appellante, gehuwd met Hein
rich Alexander Vincent Victor Mantz, inge
volge art. 5 van de wet van 12 December 
1892, Stbl. n°. 268, op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, staande huwelijk den 
staat volgt van haren man; 

dat deze , blijkens de stukken, de natuur
lijke zoon is van Alma Bertha Mantz, die 
ten tijde van de geboorte van dezen zoon de 
Duitsche nationaliteit bezat; 

dat H. A. V . V. Mantz voornoemd, gebo
ren te Rotterdam den eersten Maart 1907, 
al moge hij noch door zijn vader noch door 
zijne moeder overeenkomstig art . 336 van 
het Burgerlijk Wetboek zijn erkend, aan het 
bepaalde bij art. 1 onder d der genoemde wet 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, aanspraak op den staat van Neder
lander niet kan ontleenen; 

dat toch, ingevolge paragraaf 1705 van 
het Duitsche Burgerlijk Wetboek van 18 Au
gustus 1896 een buiten echt geboren kind 
ten aanzien van de moeder en de verwanten 
van deze rechtens staat in de verhouding 
van een wettig kind ; 

dat, vermits art. 1 onder d van de wet op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap 
slechts geacht kan worden van toepassing te 
zijn, wanneer er tusschen het kind en zijn 
vader en zijne moeder geenerlei burgerlijke 
rechtsbetrekkingen bestaan, hetgeen hier, 
blijkens het hiervoren overwogene, ten op-

zichte van de moeder wel het geval is, het 
beroep op deze wetsbepaling faalt; 

dat derhalve aan de appellante ten onrech
te een persoonsbewijs voor een Nederlander 
is uitgereikt en dit bewijs mitsdien terecht 
ingevolge art. 12, 1e lid onder l van het Be
sluit Persoonsbewijzen is ingetrokken; 

dat tot een andere beslissing niet vermag 
te leiden de omstandigheid, dat in een op 
24 Juni 1937 aan H. A. V . V. Mantz uitgereikt 
paspoort als zijn nationaliteit die van Neder
ander is vermeld, noch ook dat destijds over
enkomstig de bepalingen van de Nederland
sche wet betreffende de voogdij over natuur
lijk-niet erkende kinderen in de voogdij over 
hem is voorzien en zijn huwelijk met de appel
lante mede overeenkomstig Nederlandsche 
rechtsregelen is voltrokken, aangezien zulks, 
zij het ook op grond van later minder juist 
gebleken rechtsopvatting, abusievelijk is 
geschied, daar, zooals uit het voorafgaande 
volgt, appellante's echtgenoot van zijn ge
boorte af den staat van N ederlander niet 
heeft bezeten; 

Gezien het Besluit Persoonsbewijzen; 
Heeh op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren . 
(A. B.) 

5 October 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Verordening betr. het in- en 
uitreizen 6/ 1940, art. 4a.) 

Het uitvaardigen van een verbod als 
bedoeld in art. 3 der wet van IO Jan . 
1920 S. 11 heeft geen zin t. a. v. in het 
buitenland wonende en aldaar verblijf 
houdende vreemdelingen, sedert bij de 
Verordeningen 6/ 1940 en 155/ 1941 het 
binnenreizen en het uitreizen uit het 
bezette Nederlandsch gebied volledig 
is geregeld in dien zin, dat dit aan ieder 
is verboden, behoudens daartoe door den 
Rijkscommissaris verleende toestem
ming of door de bevoegde militaire auto
riteiten afgegeven vergunning, en op het 
onbevoegd het bezette Ned. gebied bin
nen of uitreizen straf is gesteld; dus kan 
in zulke gevallen de wet van 20 Jan. 1920 
geen toepassing vinden en is deze wet 
in zooverre buiten werking gesteld. De 
berechting van de b ij Verordening 6/ 1940 
strafbaar gestelde feiten behoort krach
tens art. 4a van die verordening tot de 
kennisneming van de Duitsche rechter
Jijke macht voor strafzaken. 

Beschikking van de Arr.-Rechtbank te 
Roermond van 20 Aug. 1942 , houdende be
vestiging van de beschikking van den Kin
derrechter, tevens belast met de behandeling 
van Kinderstrafzaken aldaar, van 3 Aug. 
1942, waarbij de door den 0 . van J. bij ge
melde Rechtbank gevorderde inbewaring
stelling van M. V., en E . B. E., beiden wo
nende te Maeseyck (Belgie), is geweigerd. 
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Conclusie van den Adv.-G en. Wijnveldt. 

De Arr.-Reehtbank te Roermond, reeht
doende op het hooger beroep, overwoog bij 
besehikking van 20 Aug. 1942, dat de 0 . van 
J. heeft gevorderd, dat de Kinderreehter, te
vens Reehter-Commissaris , belast met de be
handeling van Kinderstrafzaken bij de Arr.
Reehtbank te Roermond, tegen voornoemde 
verdaehten een bevel van bewaring ver
leene, op grond dat tegen haar ernstige be
zwaren zijn gerezen dat zij, nadat haar bij 
b esluit van den Commissaris van Rijkspoli
tie re klasse, Hoofd van de onderafdeeling 
Rijksvreemdelingendienst der afdeeling Po
litie van het D epartement van Justitie op 
grond van art. 16 Bewakingsvoorsehrift 1939 
het verblijf in de bewakingsgebieden was 
ontzegd en zij op of omstreeks 24 Jan. 1942 
voormelde bewakingsgebieden hadden ver
laten, op of omstreeks 22 Juni 1942 te Hunsel 
in voormeld bewakingsgebied in strijd met 
voormeld verbod zijn teruggekeerd, althans 
aldaar zijn bevonden; 

dat de Kinderreehter, tevens Reehter-Com
missaris, de gevorderde inbewaringstelling 
heeft geweigerd, daar hij zieh onbevoegd 
aehtte van deze zaak kennis te nemen ; 

d at ten aanzien van het in- en uitreizen 
uit het bezette Nederlandsehe Gebied bijzon
dere bepalingen, zooals de verordening No. 6 
1940 van den Rijkseommissaris van het be
zette Nederlandsehe gebied, aangevuld bij de 
verordening No. 155/1 941 , tengevolge van den 
oorlogstoestand in het leven geroepen, aan 
de algemeene bepalingen betreffende het re
guleeren van het grensverkeer, zooals die zijn 
gesteld in de wet van 10 Jan. 1920 S. II en 
het Bewakingsvoorsehrift 1939, derogeeren ; 

dat, nu de bijzondere bepalingen geldend 
zijn en de bereehting van feiten, welke in 
overtreding van deze bijzondere bepalingen 
zijn begaan, tot de eompetentie van de Duit
sehe reehterlijke maeht voor strafzaken be
hooren, de Kinderreehter, tevens Reehter
Commissaris, zieh tereeht heeft onbevoegd 
verklaard; 

dat de besehikking, waarvan be roep, zal 
dienen te worden bevestigd; 

en gezien art. 55 2e lid Sr., art. 446 Sv., de 
Verordeningen No. 6/1940 en 155/1941, be
vestigde de Reehtbank de besehikking van 
den Kinderreehter, tevens Reehter-Commis
saris, belast met de behandeling van Kinder
strafzaken van den 3 Aug. 1942 . 

Bij zijn cassatieberoep voert de 0. van J. 
hiertegen aan: 

,,S. , althans v . t . van art. 55 Sr., aangezien 
in het onderwerpelijk geval niet van een
daadsehe, doeh van twee daadsehe samenloop 
sprake is, immers beide wettelijke regelingen 
te weten - Verordening 6/1940 van 6 Juni 
1940, in Nederland binnenreizen zonder gel
dig paspoort, welke overtredingen door de 
Duitsehe Reehterlijke maeht worden bereeht 
-, en overtredingen der wet van 10 Jan. 
1920 S. II - terugkeer in het bewakingsge
bied (grensgebied) - ieder haar eigen doel 
nastreven ; de eerste om in oorlogstijd de 
grens af te sluiten, de twe_ede om ook in nor-

male tijden het grensverkeer te reguleeren". 
De Wet van 10 Jan. 1920, S. 11, houdende 

nadere voorzieningen betreffende de grens
bewaking bepaalt in art. 1 dat de Kroon 
in het belang van de grensbewaking gedeel
ten van het grondgebied des Rijks - bewa
kingsgebieden genoemd - kan aanwijzen, 
waarop de wet van toepassing is, zoolang en 
voor zoover die gedeelten niet in staat van 
beleg zijn verklaard. 

Die aanwijzing gesehiedde bij art. 2 van 
het K. B. d.d. 1 Juli 1939, S. 282, voor het 
bewakingsgebied eerste linie, waarin de in 
deze zaak bedoelde gemeente J;Iunsel valt. 

Voorts verklaarde art. 16 der Besehikking 
van den Minister van Justitie d.d. 21 Aug. 
1939, (se Afd. no. 1125) den Commissaris 
van Rijkspolitie enz. bevoegd het verblijf te 
ontzeggen (Bewakingsvoorsehrift). 

Genoemde voorsehriften hebben, zooals 
feitelijk vaststaat in de zaak tegen de i.e. 
betrokken personen toepassing gevonden, en 
wel bij besehikkingen van dien Commissaris 
d.d. 21 Jan. 1942 t.a.v. B. E., en d .d . 28 
Jan. 1942 voor M . V. 

Alvorens het middel te bespreken, meen ik 
ambtshalve te moeten opmerken, dat het mij 
zeer twijfelaehtig lijkt of de hierboven ge
sehetste toepassing der wet en der daaruit 
voortvloeiende regelen in de thans besproken 
gevallen wel op haar plaats was. lmmers art. 
1 der W et zegt, zooals ik reeds vermeldde, 
dat de artt. 2-8 gelden , zoolang en voorzoo
ver de aangewezen gedeelten van het grond
gebied des Rijks niet in staat van beleg zijn 
verklaard. 

Versehillende gedeelten van het Rijk zijn 
in staat van beleg verklaard, hetgeen ik thans 
niet in bijzonderheden behoef na te gaan, 
gezien het K . B . van 19 April 1940, S. 183 tot 
verklaring in staat van beleg van het geheele 
grondgebied des Rijks, waartoe ook de ge
meente Hunsel behoorde. 

Het komt mij dus voor, dat daarna toepas
sing der wet en der uitvoeringsvoorsehriften 
niet meer mogelijk was en de Commissaris 
van Rijkspolitie enz. de i .e. bedoelde bevelen 
onbevoegdelijk gegeven heeft, tenzij hetzij 
bij de toepassing der Wet van 23 Mei 1899, 
S . 128, houdende bepalingen ter uitvoering 
van art. 187 d er Grondwet de militaire auto
riteiten meerbedoelde regelen hebben ge
handhaafd, hetgeen mij niet is kunnen blij
ken, hetzij de Duitsehe autoriteiten tijdens de 
bezetting de toepassing hebben bekrachtigd. 

Het laatste komt mij onwaarschijnlijk voor 
op dezelfde gronden als de R echtbank in haar 
besehikking heeft opgesomd. 

De Verordeningen van den Rijkscommis
saris van het bezette N ederlandsche gebied, 
n.1. 6/1940 en 155/1941 regelen m. i. in wezen 
dezelfde stof, al is de wet van 10 Jan. 1920, 
S. II van veel beperkter strekking. Wel kan 
aan req. worden toegegeven, dat de wet er 
naar streeft in oorlogstijd de grens af te slui
ten en de Verordeningen het grensverkeer 
meer in het algemeen regelen, maar dit 
neemt niet weg dat die algemeene bepalingen 
doel en werking van de Wet van 1920 vol
komen opheffen. 
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Nu de overtreding der Verordeningen be
hoort tot de bevoegdheid der Duitsche rech
terlijke macht voor strafzaken, acht ik dus 
in zooverre de beslissing der Rechtbank juist. 

Mijn conclusie strekt, op grond van bet 
bovenaangevoerde hiertoe, dat de Hooge 
Raad alsnog de bestreden beschikking als
mede die van den Rechter-Commissaris ver
nietige en ten principale rechtdoende alsnog 
den 0. van J. niet-ontvankelijk verklare in 
zijn aan den Rechter-Commissaris gedane 
vordering, daar deze berustte op een onbe
voegdelijk door den Commissaris van Rijks
politie genomen beschikking, subsidiair bet 
beroep tot cassatie afwijzt:. 

D e Hooge Raad, enz. (raadkamer); 
0. dat de 0. van J . tegen de beschikking 

der Rechtbank tijdig in cassatie is gekomen 
en bij schriftuur heeft voorgesteld een mid
del van cassatie, luidende : (zie conclusie); 

0. dat de Rechtbank, in de beschikking 
waarvan beroep, heeft overwogen: (zie con
clusie); 

0. t . a. v. bet middel van cassatie: 
dat, indien de bepalingen van de voormelde 

Verordeningen aan de wet van 10 Jan. 1920, 
S . II, - waarop de tegen de verdachten ge
nomen maatregelen steunen - derogeeren, 
met bet gevolg, dat genoemde wet en de 
daarop steunende regelingen buiten werking 
zijn gesteld voor den duur van de geldigheid 
dier Verordeningen, de vraag van een of 
meerdaadschen samenloop zich niet voor
doet, daar immers deze vraag alleen eene rol 
kan spelen bij de toepasselijkheid van meer
dere strafbepalingen; 

O. nu wat voormelde opvatting betreft: 
dat de wet van 10 Jan. 1920, S. II, houden

de nadere voorzieningen betreffende de 
grensbewaking bij art. 3 den Minister van 
Justitie en de door dezen aangewezen auto
riteiten bevoegd verklaart personen, wier 
aanwezigheid in bet belang van de grens
bewaking niet kan worden geduld, bet ver
blijf binnen de bewakingsgebieden te ont
zeggen en hen daaruit te verwijderen, of, in
dien de mogelijkheid daartoe niet bestaat, 
hen in bewaring te stellen, terwijl bij art. 5 
diet wet op bet in strijd met een verbod, be
doeld bij art. 3, binnen bet bewakingsgebied 
terugkeeren eene straf is gesteld van gevan
genisstraf van ten hoogste drie maanden; 

0. dat uit de bestreden beschikking blijkt, 
dat bet ten deze gaat over twee verdachten 
van Belgische nationaliteit, die in Belgie wo
nen en de Rechtbank kennelijk als feitelij k 
vaststaande heeft aangenomen, dat de ver
dachten, toen zij te Hunsel werden aange
troffen, van Belgie uit de grens hadden over
schreden en in het bezette Nederlandsche 
gebied waren gekomen; 

dat nu, daargelaten wat rechtens is, wan
neer iemand in de richting van bet inwaarts 
gelegen Nederlandsch gebied uit een bewa
kingsgebied is verwijderd en in elk geval van 
daar uit, in strijd met het desbetreffende ver
bod, in zulk een gebied terugkeert, bet uit
vaardigen van zulk een verbod geen zin heeft 
t. a. v. in bet buitenland wonende en aldaar 

verblijf houdende vreemdelingen, sedert bij 
de Verordeningen no. 6/ 1940 en no. 155/ 1941 
bet binnenreizen in en bet uitreizen uit bet 
bezette Nederlandsch gebied volledig is ge
regeld in dien zin, dat dit aan een ieder is 
verboden, behoudens daartoe door den Rijks
commissaris verleende toestemming of door 
de bevoegde militaire autoriteiten afgegeven 
vergunning en op bet onbevoegd bet bezette 
Nederlandsche gebied binnen of uitreizen 
straf is gesteld; dat dus in zulke gevallen de 
wet van 20 Jan. 1920 geen toepassing kan 
vinden en deze wet in zooverre buiten wer
king is gesteld; 

0. voorts, dat, nu bij bet derde lid van 4a 
van de Verordening no. 155/ 1941 de berech
ting van de bij die Verordening strafbaar ge
stelde feiten tot de kennisneming van de 
Duitsche rechterlijke macht voor strafzaken 
behoort, de Kinderrechter, tevens rechter
commissaris, belast met de behandeling van 
Kinderstrafzaken, zich terecht van bemoeie
nis ten deze heeft onthouden en de gevorder
de in bewaringstelling heeft geweigerd; 

0. dat bet middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt bet beroep. (N. J.) 

5 October 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Distributiewet 1939 artt. 5, 18; 
Rijwielbandendistr.beschikking 1941 I 
art. 2.) 

Art . 18 lid 2 Distributiewet 1939 is ing. 
art. 14 Econ. Sanctiebesluit 1941 buiten 
werking getreden op 6 Sept. 1941, toen 
genoemd Besluit in werking trad, terwijl 
art. I van dat Besluit, waarbij een feit 
als bet bewezenverklaarde wordt straf
baar gesteld als overtreding, voor req. 
gunstiger is dan genoemd art. 18, lid 2, 
dat door den Rechter is toegepast. Der
halve had de Rechter bij zijn op 23 Jan. 
1942 gewezen vonnis, ing. art. 1 lid 2 
jo.91 Sr. voormelde strafbepaling van bet 
Econ. Sanctiebesluit 1941 moeten toe
passen. Qualificatie verbeterd. 

Adv.-Gen. Holsteijn : Uit de redactie 
van art . 5 Distributiewet 1939 volgt, dat 
bet in den handel verkrijgen van distri
butiegoed is gebonden aan de vastge
stelde distributieregeling; in dien zin 
moet dan ook bet in dat artikel genoem
de koopen worden opgevat en daarbij is 
bet onverschi!lig of in geld of in natura 
de contraprestatie gedaan wordt (zoo 
implicite de H . R.). 

Op bet beroep van G. H. ten B., smid, wo
nende te Ewijk, req. van cassatie tegen een 
te zijnen laste gewezen vonnis van den Econ. 
Rechter bij de Arr.-Rechtbank te Amhem 
van 23 Jan. 1942, waarbij req. ter zake van: 
,,Het aan zijn schuld te wijten zijn dat een 
bij of krachtens de Distributiewet 1939 vast
gesteld voorschrift niet wordt nagekomen", 
met aanhaling van de artt. 1, 3, 5, 18 en 23 
van genoemde wet, 1, 2 en 19 der Rubber
beschikking 1939 no. 2, 1, 2, 3 en 7 der Rij
wielbandendistributiebeschikking 1941 I , 1, 
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3, 14 en 15 van het Econ. Sanctiebesluit 1941, 
23, 33 en gr Sr., is veroordeeld tot een geld
boete van twintig gulden en vijf dagen ver
vangende hechtenis, t!let verbeurdverklaring 
van 19 rijwielbuitenbanden en 18 rijwielbin
nenbanden, welke door req. door dit misdrijf 
zijn verkregen en bij hem in beslag zijn ge
nomen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

De Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank 
te Amhem heeft bij schriftelijk vonnis van 
23 Jan. 1942 den verdachte wegens het hoogst 
onachtzaam en nalatig, in strijd met het bij 
of krachtens de Distributiewet 1939 bepaal
de, een groot aantal rijwielbanden, als be
doeld in art. 1 van na te noemen beschikking, 
tegen betaling in natura (ijzer e.d.) koopen 
van een ander zonder de vereischte afgifte 
van de daartoe krachtens genoemde Wet ver
eischte bonnen of andere bescheiden, als be
doeld in art. 3 van de Rijwielbandendistri
butiebeschikking 1941 I, als opleverende het 
misdrijf van ,,het aan zijn schuld te wijten 
zijn, dat een bij of krachtens de Distributie
wet 1939 vastgesteld voorschrift niet wordt 
nagekomen", strafbaar gesteld bij art. 18, 2e 
lid, Distributiewet 1939, met aanhaling van 
de artt. r, 3, 5, 18 en 23 der Distributiewet 
l9'.i9, de artt. r, 2 en 19 der Rubberbeschik
king 1939, no. 2, de artt. r, 2, 3 en 7 der Rij
wielbandendistributiebeschikking 1941 I, de 
artt. r, 3, 14 en 15 van het Econ. Sanctie
besluit 1941 en de artt. 23, 33 en gr Sr., ver
oordeeld tot een geldboete van twintig gul
den, bij gebreke van betaling en verhaal te 
vervangen door een hechtenis van vijf dagen, 
met verbeurdverklaring van 19 rijwielbuiten
banden en 18 rijwielbinnenbanden, welke 
door verdachte door <lit misdrijf zijn verkre
gen, en bij hem in beslaggenomen zijn. 

Tegen dat vonnis is namens den verdachte 
beroep in cassatie ingesteld. Een grand voor 
het beroep is niet aangevoerd, daar slechts 
een middel is voorgesteld bij een schriftuur 
van req. en deze schriftuur te laat, immers 
niet v66r den <lag der terechtzitting <loch pas 
op <lien <lag is ingekomen, zoodat van de 
schriftuur geen kennis kan worden genomen. 
Niettemin heb ik de vrijheid genomen het in 
de schriftuur vervatte middel na te gaan. Het 
middel, berustende hierop dat verdachte niet 
heeft gekocht <loch heeft geruild, is gericht 
tegen de bewezenverklaring van het koopen 
en het hieromtrent door den Econ. Rechter 
bepaaldelijk overwogene: ,,dat verdachte de 
banden we! niet door betaling van een gelds
bedrag heeft verkregen, maar door daarvoor 
ijzer af te staan, <loch ook deze handeling is 
aan te merken als koopen in den zin van de 
Distributiewet 1939; dat immers deze Wet is 
gegeven om tot een doelmatige dist ributie 
van goederen te komen, en uit de redactie 
van art. 5 dier Wet volgt, dat om tot <lit doel 
te geraken, onder meer, iets in den handel 
verkrijgen van distributiegoed is gebonden 
aan de vastgestelde distributieregeling; dat 
in <lien zin dan ook het in dat artikel ge
noemde koopen moet warden opgevat en het 

daarbij onverschillig is, of daarbij in geld, 
dan we! in natura, gelijk de dagvaarding aan
geeft, de contrapraestatie gedaan wordt." 

Deze opvatting van den Econ. Rechter 
acht ik juist. Behoudens dat ingevolge het 
bij het tweede lid van art. r Sr. bepaalde -
waar het vonnis is gewezen op 23 Jan. 1942, 
dus na de inwerkingtreding van het Econ. 
Sanctiebesluit 1941, en het bewezenverklaar
de feit is begaan v66r die inwerkingtreding, 
immers in de maand Juni 1941, - het vonnis 
voor wat betreft de aan het bewezenverklaar
de gegeven qualificatie en de uitgesproken 
bijkomende straf van verbeurdverklaring niet 
in stand zal kunnen blijven, oordeel ik geen 
grand tot cassatie aanwezig. 

Mitsdien concludeer ik tot vemietiging 
van het vonnis, alleen voor wat betreft de 
daarbij aan het bewezenverklaarde gegeven 
qualificatie en de daarbij uitgesproken bij
komende straf van verbeurdverklaring; tot 
bepaling, dat het bewezen verklaarde ople
vert de overtreding van ,,het in strijd han
delen met een voorschrift, gesteld bij of 
krachtens de Distributiewet 1939 met uit
zondering van de voorschriften, gesteld 
krachtens art. 15 lid 2", strafbaar gesteld bij 
art. r, eerste lid, van het Econ. Sanctiebesluit 
1941, en dat warden verbeurdverklaard 19 
rijwielbuitenbanden en 18 rijwielbinnenban
den, welke door verdachte door die overtre
ding zijn verkregen, en bij hem in beslagge
nomen zijn; en tot verwerping van het beroep 
voor het overige. 

De Hoage Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 

van req. is bewezen verklaard, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, dat hij 
in de maand Juni 1941 hoogst onachtzaam en 
nalatig, in strijd met het bij of krachtens de 
Distributiewet 1939 bepaalde, een groat aan
tal rijwielbanden als bedoeld in art. r van 
na te noemen beschikking tegen betaling in 
natura (ijzer e.d.) heeft gekocht van een an
der zonder de vereischte afgifte van de daar
toe krachtens genoemde wet vereischte bon
nen of andere bescheiden, als bedoeld in art. 
3 van de Rijwielbandendistributiebeschik
king 1941 I ; 

0. dat op een door req. ingediende schrif
tuur, houdende een middel van cassatie, niet 
kan warden gelet, daar deze schriftuur eerst 
op den dag der terechtzitting bij den Hoogen 
Raad is ingekomen; 

0. ambtshalve: 
dat de qualificatie van het volgens de be

wezenverklaring in de maand Juni 1941 ge
pleegde feit en de strafoplegging berusten op 
art. 18, lid 2 en 5 der Distributiewet 1939, 
terwijl volgens lid 6 van dat artikel zoodanig 
feit wordt beschouwd als misdrij f; 

dat genoemd artikel ingevolge art. 14 van 
het Econ. Sanctiebesluit 1941 buiten werking 
is getreden op 6 Sept. 1941, toen genoemd 
Besluit in werking trad, terwijl art. r van dat 
Besluit, waarbij een feit als het bewezen
verklaarde wordt strafbaar gesteld als over-
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treding, voor req. gunstiger is dan bet wets
artikel dat als voormeld door den Rechter is 
toegepast; 

dat derhalve die Rechter bij zijn op 23 
Jan. 1942 gewezen vonnis, ingevolge art. 1, 
lid 2 juncto art. 91 Sr., voormelde strafbepa
ling van bet Econ. Sanctiebesluit 1941 had 
moeten toepassen, en bet vonnis in zooverre 
niet in stand kan blijven; 

Vernietigt bet bestreden vonnis voorzoo
veel betreft de qualificatie van bet bewezen 
verklaarde en de daarop berustende straf
baarverklaring en strafoplegging; 

En in zooverre rechtdoende volgens art. 
105 der Wet R. O . : 

Qualificeert bet bewezenverklaarde als : 
,,In strijd handelen met een voorschrift, 

gesteld bij of krachtens de Distributiewet 
1939, met uitzondering van de voorschriften, 
gesteld krachtens art. 15, lid 2"; . 

Verklaart req. deswege strafbaar, nu van 
het tegendeel niet is gebleken; 

En overwegende dat na te melden straffen 
in overeenstemming zijn met aard en ernst 
van de gepleegde overtreding: 

Veroordeelt req. tot een geldboete van 
twintig gulden, met bepaling van den duur 
der vervangende hechtenis op vijf dagen; 

Verklaart verbeurd de 19 rijwielbuiten
banden en 18 rijwielbinnenbanden, door req. 
door middel van voormeld feit verkregen en 
bij hem in beslag genomen; 

Verwerpt overigens bet beroep. 
(N. J.) 

5 October 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Slachtverbod 1940 Rundvee, 
art. 2.) 

De Econ . Rechter heeft de in de be
wezenverklaring voorkomende uitdruk
king doen slachten" opgevat in den zin, 
waarl~ die uitdrukking wordt gebezigd 
in art . 2 Slachtverbod 1940 Rundvee en 
niet in den zin van art. 47, 1 ° Sr. Dit 
art. 2 hield ten tijde dat A. K. een rund 
deed slachten, slechts in, dat bet slachten 
van rundvee was verboden. Het be
wezenverklaarde, dat A. K. opzettelijk 
in strijd met genoemd slachtverbod 
heeft doen slachten, kan derhalve niet 
meer beteekenen dan dat K . , toen hij een 
rund deed slachten, wist, dat genoemd 
slachtverbod het slachten van een rund 
verbood. Nu bet doen slachten van een 
rund in voormelden zin noch bij genoemd 
slachtverbod, noch bij eenig antler krach
tens bet Voedselvoorzieningsbesluit ge
steld verbod of vastgesteld voorschrift 
was verboden levert K.'s handelen niet 
op het misdrijf, aan medeplichtigheid 
waaraan req. zich volgens de qualificatie 
zou hebben schuldig gemaakt. 

Anders: Adv.-Gen. Holsteijn. 

Op bet bei-oep van E . P. , van beroep smid, 
wonende te Bunne, gemeente Vries, req. van 
cassatie tegen een mondeling vonnis van den 
Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te As
sen van 23 Maart 1942, waarbij req. ter zake 
van: .,opzettelijk gelegenheid verschaffen tot 

bet plegen van bet misdrijf van opzettelijk 
handelen in strijd met een krachtens bet 
Voedselvoorzieningsbesluit no. 12/1941 ge
steld verbod of vastgesteld voorschrift" met 
aanhaling van art. 1 van bet Besluit van den 
Secr.-Gen. van bet Dep. van Landbouw en 
Visscherij ter uitvoering van de Landbouw
crisiswet 1933 (Slachtveeregeling) 6 Sept. 
1940, par. 1 van de verordening no. 23/1940 
en paragrafen 2 en 3 van de verordening no. 
3/1940 van den Rijkscommissaris voor bet 
bezette Nederlandsche gebied, de artt. 1, 2, 

5 Slachtverbod 1940 Rundvee, 14, 15 Econ. 
Sanctiebesluit 1941, 1, 4 , 7, 9, 15, 17, 18 
Voedselvoorzieningsbesluit, 1, 23, 48, 49 en 91 
Sr. , is veroordeeld tot eene geldboete van 
tweehonderd gulden en een vervangende 
hechtenis van honderd dagen. 

De Hoage Raad, enz.; 
Gehoord bet verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
0 . dat door of vanwege req. geen middelen 

van cassatie zijn voorgesteld; 
0 . ambtshalve : 
dat bij bet bestreden vonnis bewezen is 

verklaard, met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, dat in de gemeente Vries al
thans in bet arrondissement Assen in of om
streeks de maand F ebruari 1941 A. K. op
zettelijk in strij d met bet slachtverbod 1940 
Rundvee een kalf althans een rund heeft doen 
slachten, hebbende verdachte opzettelijk als
toen .aldaar de gelegenheid tot bet plegen van 
vooromschreven misdrijf verschaft door als
toen aldaar opzettelijk een hem verdachte 
toebehoorende garage of schuur als slacht
lokaal voor voormelde slachting beschikbaar 
te stellen; 

dat blijkens de gebezigde bewijsmiddelen 
de Econ. Rechter de in de bewezenverklaring 
voorkomende uitdrukking .,doen slachten" 
heeft opgevat in den zin, waarin d ie uitdruk
king wordt gebezigd in art. 2 van bet Slacht
verbod 1940 Rundvee en niet in den zin van 
art. 47, 1° Sr.; 

dat echter dit art. 2 , verbiedende bet slach
ten en doen slachten van rundvee, voor wat 
bet doen slachten betreft eerst is vastgesteld 
op 2 Oct. 1941 en ten tijde, dat A. K. blij
kens de bewezenverklaring een rund deed 
slachten, slechts inhield, dat bet slachten van 
rundvee was verboden; 

dat derhalve bet bewezen verklaarde, dat 
A. K. opzettelijk in strijd met genoemd 
slachtverbod heeft doen slachten, niet meer 
kan beteekenen dan dat K ., toen hij een rund 
deed slachten, wist, dat genoemd Slachtver
bod het slachten van een rund verbood; 

dat echter, nu bet doen slachten van een 
rund in voormelden zin noch bij genoemd 
slachtverbod, noch bij eenig antler krachtens 
bet Voedselvoorzieningsbesluit gesteld ver
bod of vastgesteld voorschrift was verboden, 
K.'s handelen niet oplevert bet misdrijf, aan 
medeplichtigheid waaraan req. zich volgens 
de qualificatie zou hebben schuldig gemaakt, 
zoodat bet vonnis niet in stand kan blijven; 

Vernietigt bet bestreden vonnis, doch al
leen voor wat betreft de qualificatie van het 
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bewezen verklaarde, de strafbaarverklaring 
en de strafoplegging, en 

Rechtdoende ingcvolge art. 105 der W et 
R. 0. : 

0. dat de in de bewezenverklaring om
schreven handeling van A. K. ook niet onder 
eenige andere strafbepaling valt en derhalve 
het ten laste van req. bewezen verklaarde 
niet eenig strafbaar feit oplevert; 

Ontslaat req. deswege van alle rechtsver
volging ; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

[Anders Adv.-Gen. Holsteijn, die o. m. op
merkte: ,,T. a. v. de strafbaarheid van het 
bewezenverklaarde merk ik op, dat naar 
mijne meening het krachtens het Voedsel
voorzieningsbesluit uitgevaardigde ,,Slacht
verbod 1940 Rundvee", verbiedende het 
slachten van ruidvee, in verband met dat 
Voedselvoorzieningsbesluit, in het bijzonder 
met art. 2, hetwelk o. a . inhoudt dat ieder, 
die eenig ,,product" slacht dan we! deze han
deling doet verrichten, gehouden is alles na 
te laten, wat indruischt tegen doe! en strek
king van de bij of krachtens dit besluit ge
stelde regelen of de werking daarvan zou 
kunnen belemmeren, mede omvat het verbod 
van doen slachten van rundvee. 

Van oordeel dat geen grond tot cassatie 
aanwezig is, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep."] 

(N. J.) 

5 October r942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Voedselvoorzieningsbesluitart . 2; 
Slachtverbod 1940 Rundvee art. 2 .) 

De Econ . Rechter heeft hier aanwezig 
geacht niet het in strijd handelen met 
het krachtens het Voedselvoorzienings
besluit gestelde verbod om rundvee te 
slachten, maar het niet voldoen aan een 
bij dat besluit zelve gestelde verplich
ting, met name van art. 2, strafbaar ge
steld bij art. 15 van dat besluit. 

Deze zeer ruim omschreven verp!ich
ting omvat mede die om het doen slach
ten van een voorhanden gehouden rund 
na te laten, indien het slachten van dat 
rund in strijd zou zijn met het krachtens 
het Voedselvoorzieningsbesluit gestelde 
verbod om rundvee te slachten. 

Op het beroep van D . T., zonder beroep, 
wonende te Spoolde, gemeente Zwollerker
spel, req. van cassatie tegen een arrest van 
het Gerechtshof te Arnhem, van 20 Maart 
1942, in hooger beroep bevestigende eenmon
deling vonnis van den Econ. Rechter bij de 
Arr.-Rechtbank te Zwolle van 30 Oct. 1941, 
waarbij req. ter zake van ,,aan een bij het 
Voedselvoorzieningsbeslui t opgelegde ver
plichting opzettelijk niet voldoen" en ,,aan 
een bij het Voedselvoorzieningsbesluit opge
legde verplichting opzettelijk niet voldoen, 
meermalen gepleegd", met aanhaling van de 
artt. 1, 2, 15 van het Voedselvoorzienings
besluit, 2 Slachtverbod 1940 Rundvee, 1 sub 
q Landbouwcrisiswet 1933 en 57 Sr., is ver-

oordeeld tot een gevangenisstraf van zes 
maanden. (Gepleit door Mr. R . W. E. 
Brandsma) . 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende : 
,,S. of v . t. van de artt. 1, 2, 15 van het 

Voedselvoorzieningsbesluit, 2 Slachtverbod 
1940 Rundvee, 1 sub s Landbouwcrisiswet 
1933, art. 57 en I Sr., 350, 351, 352 en 415 en 
423 Sv., door ten onrechte req. te veroordee
len ter zake van feiten die ten tijde van het 
plegen niet strafbaar waren gesteld". 

0 . dat bij het bevestigde vonnis met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, is be
wezen verklaard t. a. v. req. en een mede
verdachte: dat zij in de gemeente Zwoller
kerspel op een dag in de maand Mei van 1941 
een runderkalf, zijnde een crisisproduct, als 
bedoeld in art. 1 onder 5 ° van de in den jaar
gang 1933 van het Staatsblad opgenomen 
Landbouw-Crisiswet, voorhanden hebbende, 
tezamen en in vereeniging dat kalf hebben 
doen slachten, wetende, dat die slachting 
geschiedde in strijd met het krachtens het 
Voedselvoorzieningsbesluit gesteld verbod; 

en t. a. v. req. bovendien: dat hij in de 
gemeente Zwollerkerspel tusschen I Mei 
1941 en I Aug. 1941 zevenmaal, telkens een 
rund, zijnde een crisisproduct, als bedoeld in 
art. 1 onder 5 ° van de in den jaargang 1933 
van het Staatsblad opgenomen Landbouw
Crisiswet, voorhanden hebbende, telkens dat 
rund, hetwelk hij voorhanden had, heeft doen 
slachten, wetende, dat die slachting ge
schiedde in strijd met het krachtens hetVoed
selvoorzieningsbesluit gesteld verbod; 

0. ten aanzien van het middel: 
dat dit blijkens de toelichting hierop be

rust, dat req. zou zijn veroordeeld wegens het 
doen slachten van runderen, terwijl ten tijde, 
dat de bewezenverklaarde feiten werden ge
pleegd, art. 2 van het Slachtverbod 1940 
Rundvee alleen het slachten en nog niet het 
doen slachten van rundvee verbood; 

dat echter de Econ. Rechter blijkens de 
door hem aan het bewezenverklaarde gegeven 
qualificatie, hier aanwezig heeft geacht niet 
het in strijd handelen met genoemd krach
tens het Voedselvoorzieningsbesluit gestelde 
verbod om rundvee te slachten, maar het niet 
voldoen aan een bij dat besluit zelve gestelde 
verplichting, strafbaar gesteld bij art. 15 van 
dat besluit; 

dat voorts art. 2 van dat besluit een ieder, 
die eenig product, waaronder ingevolge art. 
1 van hetzelfde besluit mede is te verstaan 
een kalf of rund, voorhanden heeft, gehouden 
verklaart, alles na te laten, wat indruischt 
tegen doe! en strekking van de bij of krach
tens dat besluit gestelde regelen, of de wer
king daarvan zou kunnen belemmeren, en 
deze zeer ruim omschreven verplichting mede 
omvat die om het doen slachten van een 
voorhanden gehouden rund na te laten, in
dien het slachten van dat rund in strij d zou 
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zijn met het voormelde krachtens het Voed
selvoorzieningsbesluit gestelde verbod om 
rundvee te slachten; 

dat dus de Econ. Rechter en het Hof te
recht de bewezenverklaarde feiten strafbaar 
hebben geacht, zoodat het middel niet tot 
cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteijn]. 

(N. J.) 

9 October I942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Armenwet art . 
39 .) 

Aan het feit, dat de echtgenoot van 
patiente die zelf te A. achterbleef, voor
dat de deskundige-verklaring, bedoeld 
in het 4• lid, werd afgegeven zijn hoofd
verblijf van A. naar B. heeft overge
bracht, kan niet afdoen, dat tijdens zijn 
verblijf te Z., vanwaar hij later weer naar 
A. terugkeerde, de woning te A. is aan
gehouden. De gemeente Z. moet der
halve ingevolge art. 78 B. W . als woon
plaats der patiente tijdens het afgeven 
der verklaring worden aangemerkt. -
Nu zoodanige verklaring is afgegeven, 
is het tijdstip dezer verklaring beslissend, 
daargelaten of de onderwerpelijke ver
pleging een voortzetting zou zijn van het 
ziektegeval, waarvoor patiente tevoren 
moest worden verpleegd . 

De Secretaris-Generaal van het Departe -
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de woonplaats van 
~ armlastige krankzinnige Margaretha Pa. 
Sanders-van Vugt; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
30 September 1942, N°. 179); 

0 . dat Margaretha P. van Vugt, echtge
noote van C. F. Sanders, op 2 Juni 1941 
werd opgenomen in hetWilhelmi'la-Gasthuis 
te Amsterdam, voor welke opneming op 12 
Juni 1941 een deskundigeverklaring, als be
doeld in artikel 39, vierde lid, der Armenwet 
werd afgegeven; 

dat de burgemeester van Amsterdam van 
oordeel is , dat de kosten van deze verpleging 
van 12 Juni 1941 af voor rekening van de 
gemeente Brunssum behooren te komen, er 
op wijzende, dat de patiente op dien datum 
haar wettelijk domicilie had in deze gemeen
te, doordat haar echtgenoot van 13 Mei tot 
2 October 1941 zijn hoofdverblijf heeft gehad 
te Brunssu m; 

dat de burgemeester van Brunssum daar
tegenover stelt, dat hij er niet toe kan beslui
ten de verplegingskosten van de patiente 
voor rekening zijner gemeente te nemen, 
tenzij een verklaring van den geneesheer
directeur van het Wilhelminagasthuis wordt 
overgelegd; cl,at de ziektetoestand over het 
tijdvak van 12 tot 25 Juni 1941 in geen ver
band heeft gestaan tot de vroegere ziekte
gevallen, waarvoor eveneens verpleging van 
de patiente in de aangewezen inrichting nood
zakelijk is geweest; dat een zoodanige ver-

klaring niet is overgelegd ; dat daarbij komt, 
dat de man dezer vrouw herhaaldelijk ver
klaard heeft, dat hij de echtelijke woning 
slechts noodgedwongen en uit vrees voor 
levensgevaar heeft verlaten ; dat de feiten, 
dat de gezinswoning te Amsterdam werd 
aangehouden en daarin de tot de huwelijks
gemeenschap behoorende goederen werden 
achtergelaten, de meerbedoelde verklaringen 
ondersteunen; dat daarbij komen de omstan
digheden, dat te Brunssum geen eigen pand 
werd betrokken, doch slechts bij familie 
onderdak werd verkregen, alsmede dat de 
man in de echtelijke woning terugkeerde, 
toen de geestestoestand zijner vrouw verbe
terd was; dat dit alles tezamen er zijns in
ziens op wijst, dat Sanders niet het voorne
men heeft gehad om zijn hoofdverblijf van 
Amsterdam naar Brunssum over te brengen ; 

dat de burgemeester van Amsterdam 
tegen een en ander nog heeft aangevoerd, 
dat, aangezien de voorlaatste verpleging 
van de patiente door een ontslag gevolgd is, 
haar laatste verpleging als een nieuwe ver
pleging behoort te worden beschouwd en 
dus niet als een voortzetting voor haar voor
afgaande verpleging; dat hij in dit verband 
verwijst naar het besluit van den Opperbe
velhebber van Land- en Zeemacht d.d . 25 
Mei 1940, Kabinet N°. SS B, A. B. 1940 biz. 
756 (abusievelijk geplaatst onder het hoofd 
,,Woningwet art. 38", welk hoofd behoort 
boven het besluit, opgenomen op biz. 757); 
dat in dit besluit de gemeente Vlissingen 
wordt aangewezen als de wettelijke woon
plaats van den patient J . C. Cooman, aan
gezien de laatstgenoemde op het tijdstip, 
dat voor hem de rechterlijke machtiging 
werd aangevraagd, in de gemeente Vlissin
gen zijn wettelijk domicilie had; dat uit
drukkelijk hierbij wordt bepaald, dat onder 
de in art . 39 der Armenwet bedoelde rechter
lijke machtiging redelijkerwijze niet anders 
kan worden verstaan dan de laatste rechter
lijke machtiging; dat daarbij verder wordt 
opgemerkt, dat de reden van ontslag na 
zijn eerste verpleging in de Stichting ,,Vrede
rust" te Bergen op Zoom van 25 Juni 1935 
tot en met 21 October 1938 niets ter zake 
doet aan zijn nieuwe opneming in de genoem
cl,e Stichting op 17 Juni 1939, waarvoor op 
21 Juni 1939 de aanvrage der rechterlijke 
machtiging volgde, op welken laatsten datum 
hij zijn, wettelijk domicilie had in de gemeente 
Vlissingen; dat , aangezien in het geval van 
de patiente Van Vugt, dat analoog is aan 
dat van den genoemden patient J. C. Coo
man, een geneeskundige verklaring, als be
doeld in art. 39, vierde lid, der Armenwet is 
afgegeven in plaats van de rechterlijke 
machtiging, in het onderhavige geval be
hoort te worden nagegaan, waar deze patien
te haar wettelijk domicilie had op het tijd
stip van afgifte van de genoemde verklaring; 
dat op het laatstbedoelde tijdstip (12 Juni 
1941) de echtgenoot van de patiente zijn 
wettelijk domicilie zijns inziens wel degelijk 
in de gemeente Brunssum had; dat hij 
bovendien volgens zijn persoonlijke verkla
ring wel degelijk het voornemen heeft gehad 
zijn hoofdverblijf naar Brunssum te ver
plaatsen en hij zich in de laatstgenoemde 
gemeente voor goed zou gevestigd hebben, 
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indien niet inmiddels zijn echtgenoote her
steld was; dat de gezinswoning echter niet 
door Sanders is aangehouden; dat hij een 
van zijn kinderen medenam; dat hij zijn 
vrouw met zijn twee andere kinderen verliet, 
de behartiging van hun materieele belangen 
overlatende aan het Gemeentelijk Bureau 
voor Sociale Zaken te Amsterdam; dat het 
feit, dat Sanders zich naar de gemeente 
Brunssum heeft laten afschrijven en aldaar 
bijna vijf maanden heeft verblijf gehouden, 
voldoende bewijs is, dat hij gedurende die 
periode zijn hoofdverblijf naar die gemeente 
heeft overgebracht; dat hij ten overvloede 
nog moge verwijzen naar het Koninklijk 
Besluit van 22 December 1936, n°. 27, A. B. 
1937, biz. 178, betreffende de kosten der 
verpleging van de armlastige krankzinnige 
Marie Nemecek in de Stichting ,,Zon en 
Schild" te Amersfoort, waaromtrent mee
ningsverschil bestond tusschen de gemeenten 
Amersfoort en Amsterdam; dat de echtge
noot van de patiente in dit geval een werk
kring had gevonden te Amsterdam, waar hij 
ook een kamer huurde; dat zijn gezin gedu
rende de periode van zijn werkzaamheid al
daar te Amersfoort bleef wonen; dat, toen 
zijn echtgenoote in ,,Zon en Schild" werd 
opgenomen, zij echter, volgens het bovenge
noemde Koninklijk Besluit haar wettelijk 
domicilie te Amsterdam had, aangezien 
de man zijn hoofdverblijf inmiddels ver
plaatst had naar Amsterdam, waaraan het 
feit, dat het gezin op het tijdstip, dat voor 
de vrouw een rechterlijke machtiging tot 
plaatsing in de Stichting ,,Zon en Schild" te 
Amersfoort werd aangevraagd, te Amersfoort 
verbleef, niets kon veranderen, en evenmin 
het feit, dat de echtgenoot na korten tijd 
naar Amersfoort terugkeerde ; dat uit dit 

· Koninklijk besluit derhalve blijkt, dat men 
zijn hoofdverblijf, zij het dan ook tijdelijk, 
naar een andere gemeente kan overbrengen, 
zelfs al heeft men in de vorige gemeente zijn 
gezin in de oude woning achtergelaten; 

0. dat moet worden .aangenomen, dat, 
toen C. F. Sanders, de echtgenoot van de 
patiente, zich op 13 Mei 1941 met een zijner 
kinderen naar de gemeente Brunssum begaf 
en aldaar zijn intrek nam bij een zwager, hij 
zijn hoofdverblijf in deze gemeente gevestigd 
heeft; 

dat hieraan niet kan afdoen, dat tijdens 
zijn verblijf te Brunssum de woning te Am
sterdam, mede dank zij de hulp van het 
Gemeentelijk Bureau voor Sociale Zaken al
daar, is aangehouden; 

dat er in de stukken voorts nog op gewe
zen is, dat Sanders voornoemd in de ge
meente Brunssum geen loonarbeid verricht 
noch een bedrijf uitgeoefend heeft , doch dat 
ook dit niet tot een andere beslissing kan 
leiden, aangezien blijkens mededeeling van 
den burgemeester van Amsterdam de betrok
kene pensioen geniet ; 

dat, aangezien de meergenoemde echtge
noot van de patiente ook op 12 Juni 1941, 
den datum, waarop de deskundigeverklaring, 
als bedoeld in a rtikel 39, vierde lid, der Ar
menwet, werd afgegeven, nog zijn hoofd
verblijf te Brunssum had en ingevolge artikel 
78 van het Burgerlijk Wetboek een getrouw
de, niet van tafel en bed gescheiden vrouw 

geen andere woonplaats heeft dan die van 
haar man, de gemeente Brunssum als de 
woonplaats van <le patiente ten tijde van 
het afgeven van de eerdervermelde verkla
ring moet worden aangemerkt; 

dat van de zijde van het gemeentebestuur 
van Brunssum nog is aangevoerd, dat de 
onderwerpelijke verpleging van de patiente 
een voortzetting zou zijn van het ziektegeval, 
waarvoor zij in September 1940 moest war
den verpleegd, doch dat, wat hiervan ook zij, 
zulks niet kan wegnemen, dat, nu ter zake 
van de onderhavige verpleging een verkla
ring, als bedoeld in meergenoemd art . 39, 
4e lid der Armenwet is afgegeven, het tijd
stip van deze verklaring hier beslissend is; 

Gezien de Armenwet ; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening No. 23/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

de gemeente Brunssum aan te wijzen als 
de woonplaats van de armlastige krankzin
nige Margaretha Pa. Sanders-van Vugt, voor 
de toepassing van art. 39 der Armenwet. 

(A. B.) 

I2 October r942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, ,Wetenschap en Cultuur-· 
bescherming. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 75.) 

Aan den eisch, dat een afwijzend be
sluit met redenen moet zijn omkleed is 
i. c. niet voldaan, daar het niet inhoudt 
de gronden, waarop naar de meening van 
den burgemeester de gevraagde mede
werking moet worden geweigerd, doch 
slechts volstaat met een verwijzing naar 
een in het besluit vermelde missive van 
den Secr.-Gen. v. h. Dep. van Binn. 
Zaken, gericht aan den Commissaris der 
provincie en door dezen aan den burge
meester ter kennis gebracht, terwijl uit 
het besluit van den burgemeester niet 
blijkt, dat deze de door den Secr.-Gen. 
aangevoerde gronden heeft overgenomen 
en tot de zijne heeft gemaakt. Veeleer 
moet het tegendeel worden aangenomen, 
nu in het besluit uitdrukkelijk is over
wogen, dat het verzoek voldoet aan de 
in de wet voor inwilliging gestelde 
eischen, zonder dat daarbij nader is ver
meld, dat het betoog van den Secr.-Gen. 
in de vooropgestelde meening van den 
burgemeester verandering heeft ge
bracht. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur der Vereeniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs te W orkum tegen het be
sluit van den Commissaris en de waarnemen
de Bestuursraden der provincie Friesland 
van 10 Juni 1942, N°. 61 , 2e afdeeling F, tot 
ongegrondverklaring van het beroep van den 
appellant tegen het besluit van den burge-
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meester van Workum van 30 April 1942, 
waarbij de overeenkomstig art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 gevraagde medewerking 
voor de aanschaffing van een nieuwe reken
methode ten behoeve van een bijzondere 
lagere school, Stationsstraat 142 te Workum, 
is geweigerd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (ad vies 
van 30 September 1942, N°. 173); 

0. dat de burgemeester van Workum, 
waarnemende de taak van den gemeenteraad, 
bij zijn besluit van 30 April 1942 afwijzend 
heeft beschikt op bet verzoek van bet be
stuur der Vereeniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs te Workum, om op grond 
van art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 uit 
de gemeentekas gelden beschikbaar te stellen 
noodig voor de aanschaffing van leerboeken 
voor een nieuwe rekenmethode, daar de in 
gebruik zijnde ,,oude en verouderde reken
methode van Bij de Leij en Postma" in z~er 
versleten staat verkeerde en met deze metho
de in den tegenwoordigen tijd niet vrucht
dragend genoeg zou kunnen worden gewerkt, 
daarbij overwegende, dat, nu de thans sedert 
de opening van de school in 1922 gebruikte 
rekenboekjes totaal versleten en daardoor 
onbruikbaar zijn, zoodat de aanschaffing van 
nieuwe rekenboekjes in bet belang van bet 
onderwijs is te achten, de vervanging van 
-deze boekjes door die van een andere metho
<le niet gezegd kan worden de ,,normale 
eischen" te overschrijden; dat derhalve bet 
verzoek voldoet aan de in de Lager-Onder
wijswet 1920 voor inwilliging gestelde ei
schen; dat evenwel de gemeente Workum, 
door bet aanvaarden van de ,,Algemeene 
Voorwaarden, verbonden aan de toekenning 
van de noodlijdendheidsbijdrage aan nood
lijdende gemeenten," op een verzoek als 
het onderhavige geen beslissing mag nemen 
dan nadat hieromtrent overleg is gepleegd 
met den Commissaris der provincie; dat van 
den Commissaris der provincie bij apostille 
d.d. 24 April 1942, 2e afdeeling, n°. 680, ter 
kennisneming is ontvangen een door den 
Secretaris-Generaal van bet Departement 
van Binnenlandsche Zaken aan hem, Com
missaris, gericht schrijven, d.d. 23 April 
1942, n°. 5277, afdeeling B.B. Bur. Fin. van 
den volgenden inhoud: ,,Naar aanleiding van 
nevenvermeld schrijven heh ik de eer U te 
berichten, dat ter zake bet advies is inge
wonnen van den hoofdinspecteur van bet 
Lager Onderwijs in de derde hoofdinspectie, 
<lie als zijn meening bet volgende te kennen 
geeft. ,,Het is juist, dat de methode ,,Bij de 
Leij en Postma" verouderd is, doch al was 
<lit niet zoo, dan hadden toch nieuwe reken
boeken aangeschaft moeten worden, omdat 
de in gebruik zijnde versleten zijn. Dat men 
nu de gelegenheid te baat neemt om een 
andere methode aan te schaffen geeft nog 
geen recht om gelden aan te vragen ex artikel 
72. lk meen daarom, dat de aanvrage dient 
te worden afgewezen." Op grond van bet 
vorenstaande komt bet mij voor, dat bet 
verzoek van bet bestuur der vereeniging voor 
•Gereformeerd Schoolonderwijs te Workum 
.niet behoort te worden ingewilligd. lndien 
U zich hiermede kunt vereenigen, gelieve 
·u den burgemeester dienovereenkomstig in 

te lichten;" dat op grond van deze missive, 
in verband met de vorengenoemde ,,Alge
meene Voorwaarden" bet verzoek moet wor
den afgewezen; 

dat, nadat bet schoolbestuur van dit be
sluit bij den Commissaris der provincie 
Friesland en de waarnemende bestuursraden 
in beroep was gekomen, deze dit beroep on
gegrond hebben verklaard, uit overweging, 
dat, wat aangaat de door den appellant ont
kennend beantwoorde vraag, of bet bestreden 
besluit geacht moet worden in te houden de 
gronden, waarop naar de meening van den 
burgemeester de gevraagde medewerking 
moet worden geweigerd, kan worden vast
gesteld, dat weliswaar de burgemeester in 
den aanvang overweegt, dat de aanvrage 
aan de in de Lager-Onderwijswet 1920 voor 
inwilliging gestelde eischen voldoet, omdat 
de tot dusverre gebruikte rekenboekjes totaal 
versleten en onbruikbaar zijn, zoodat de 
vervanging van deze boekjes door die van 
een andere methode niet gezegd kan worden 
de normale eischen te overschrijden, maar 
na overneming der motieven, waarop de 
Secretaris-Generaal van bet Departement 
van Binnenlandsche Zaken in overeenstem
ming met den Hoofdinspecteur van bet Lagre 
Onderwijs in de 3e hoofdinspectie, zijne 
zienswijze baseert, dat i. c. bet schoolbe
stuur aan artikel 72 der wet geen aanspraak 
op medewerking kan ontleenen, aan bet slot 
tot de conclusie komt, dat op grond van de 
missive van den Secretaris-Generaal in ver
band met de ,,Algemeene Voorwaarden" 
bet verzoek moet worden afgewezen; dat, 
nu derhalve de burgemeester zijne conclusie 
mede laat rusten op de motiveering van den 
Secretaris-Generaal en den Hoofdinspecteur, 
hij geacht kan worden zich hierbij alsnog 
te hebben aangesloten; dat deze opvatting 
hare bevestiging vindt in de mededeeling 
van den burgemeester, vervat in zijne missive 
van 19 Mei 1942, luidende: ,,Mocht men zich 
evenwel op bet standpunt stellen, zooals bet 
appelleerend schoolbestuur doet, dat bet 
besluit alleen dan met redenen is omkleed 
wanneer daarin mijne afwijzende meening 
gemotiveerd wordt weergegeven, dan zou 
ik er op willen wijzen, dat in de laatste over
weging van mijn besluit een conformeeren 
aan de gemotiveerde meening van den Se
cretaris-Generaal kan worden gelezen"; dat 
met bet oog op vorenstaande bet besluit 
overeenkomstig de bestaande jurisprudentie 
moet worden beschouwd als met redenen te 
zijn omkleed; dat ter beantwoording over
blijft de vraag, of de vorenbedoelde motivee
ring als juist moet worden aangemerkt; dat 
bet bier in wezen gaat om de vervanging van 
leermiddelen, die tengevolge van langdurig 
gebruik miet meer gebruikt kunnen worden; 
dat, nu art. 75, 2e lid, 1e volzin voor zoodanig 
geval de mogelijkheid van medewerking op 
eene aanvrage ex art. 72 buitensluit, de 
juistheid van bet door den Secretaris-Gene
raal genoemde weigeringsmotief moet wor
den erkend; dat diensvolgens moet worden 
aangenomen, dat de burgemeester van Wor
kum de aanvrage van den appellant terecht 
heeft afgewezen; 

dat van deze beslissing bet schoolbestuur 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat bij 
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de beroepen beslissing wordt overwogen, dat 
het besluit van den burgemeester van Wor
kum moet worden beschouwd als overeen
komstig art. 75, lid 2, der Lager-Onderwijs
wet 1920 met redenen te zijn omkleed; dat 
zijn bestuur zich in deze redeneering niet 
kan vinden; dat immers in het besluit van 
den burgemeester allereerst wordt overwogen 
dat de beoogde vervanging van een verou- · 
derde leermethode door een andere niet ge
zegd kan worden de ,,normale eischen" te 
overschrijden en dat het verzoek voldoet 
aan de in de Lager-Onderwijswet 1920 voor 
inwilliging gestelde eischen; dat het besluit 
echter vervo!gens verwijst naar de ,,Alge
meene Voorwaarden'', verbonden aan de toe
kenning van de noodlijdendheidsbijdrage aan 
noodlijdende gemeenten, welke door de ge
meente Workum zijn aanvaard en volgens 
welke op een verzoek als het onderhavige 
geen besluit mag worden genomen dan na 
vooraf gepleegd overleg met den Commissa
ris der provincie; dat het besluit aanhaalt 
een van den Commissaris der provincie ter 
kennisneming ontvangen schrijven van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken aan hem, Com
missaris, gericht, waarin de Secretaris-Gene
raal mededeelt, dat het hem op grond van 
bij den hoofdinspecteur van het Lager On
derwijs in de derde inspectie ingewonnen ad
vies , voorkomt, dat het verzoek van het 
schoolbestuur niet behoort te worden inge
willigd en verzoekt den burgemeester dien
overeenkomstig in te lichten; dat het besluit 
tenslotte overweegt, dat op grond van de 
bovengenoemde missive, in verband met de 
vorengenoemde ,,Algemeene Voorwaarden'' , 
het verzoek moet worden afgewezen; dat de 
burgemeester echter op geenerlei wijze doet 
blijken, dat hij terugkomt op zijn aanvanke
lijk, in de beide eerste overwegingen van het 
bedoelde besluit vermelde meening, noch dat 
hij de door de in het besluit genoemde instan
ties aangevoerde gronden heeft overgenomen 
en tot de zijne gemaakt; dat het Provinciaal 
Bestuur zich er nu we! op beroept, dat in de 
laatste overweging van het besluit van den 
burgemeester een conformeeren aan de mo
tiveering van den Secretaris-Generaal en van 
den Hoofdinspecteur kan worden gelezen, 
maar dat voor deze overweging geen enkele 
grond kan worden gevonden in de bewoor
dingen van het bedoelde besluit; 

0. dat art. 75, 2• lid der Lager-Onderwijs
wet 1920, noemende de gevallen, waarin de 
gevraagde medewerking wordt geweigerd, 
tevens voorschrijft, dat de weigering ge
schiedt bij met redenen omkleed besluit, ter
wijl art. 76, 1• lid bepaalt dat, indien de ge
meenteraad eene beslissing, als bedoeld in 
art . 75 , eerste, derde en vierde lid, niet bin
nen drie maanden heeft genomen of indien 
daarvan niet binnen eene week na het ver
strijken van dien termijn mededeeling aan 
het schoolbestuur en openbaarmaking heeft 
plaats gehad, de gemeenteraad geacht wordt 
met het eindigen van den termijn van drie 
maanden tot de medewerking te hebben 
besloten; 

dat aan den hierv66r genoemden wette
lijken eisch, dat een afwijzend raadsbesluit 
met redenen is omkleed , in het onderwerpe-

lijke geval niet is voldaan, aangezien het 
bestreden besluit van den burgemeester van 
Workum niet inhoudt de gronden, waarop 
naar zijne meening de gevraagde medewer
king moet worden geweigerd, doch slechts 
volstaat met eene verwijzing naar de in het 
besluit vermelde missive van den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken, gericht aan den Commissaris 
der provincie Friesland en door dezen aan 
hem, burgemeester, ter kennis gebracht; 

dat uit het besluit van den burgemeester 
niet blijkt , dat deze de door den genoemden 
Secretaris-Generaal aangevoerde gronden 
heeft overgenomen en tot de zijne heeft ge
maakt; 

dat veeleer het tegendeel moet worden 
overgenomen, nu in het besluit uitdrukkelijk 
is overwogen, dat het verzoek voldoet aan 
de in de Lager-Onderwijs 1920 voor inwilli
ging gestelde eischen, zonder dat daarbij 
nader is vermeld, dat het betoog van den 
genoemden Secretaris-Generaal in de voorop
gestelden meening van den burgemeester 
verandering heeft gebracht; 

dat het bestreden besluit mitsdien niet 
kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten : 

met vernietiging van het besluit van den 
Commissaris en de waarnemende Bestuurs
raden der provincie Friesland van 10 Juli 
1942, N°. 61, en van het besluit van den 
burgemeester van Workum van 30 April 
1942 te beslissen, dat de burgemeester van 
Workum ingevolge art. 76, 1° lid der Lager
Onderwijswet 1920 geacht moet worden tot 
de door het schoo!bestuur in deze gevraagde 
medewerking te hebben besloten. 

(A. B.) 

14 October 1942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Armenwet art. 
39bis i0 • art. 30.) 

De betrokken armlastige had bij zijn 
opneming in het ziekenhuis te Z . zijn 
hoofdverblijf (meer duurzaam verblijf) 
te 0., waar hij als oude van dagen in eene 
inrichting werd verpleegd. Ten onrechte 
meent het bestuur van maatsch. hulp
betoon te 0. uit art. 30 2• lid te mogen 
afleiden, dat voor de toepassing van 
art. 39bis in dit geval als hoofdverblijf 
(meer duurzaam verblijf) van den arm
lastige bij zijn opneming in het zieken
huis te Z. is aan te merken het hoofd
verblijf, dat hij had toen hij in het ver
p!eeghuis werd opgenomen, daar volgens 
art. 39bis 3• lid slechts de gemeente van 
hoofdverblijf (meer duurzaam verblijf) 
dat de arme had bij zijn opneming in de 
inrichting tot verpleging van zieken, 
met de onderhavige kosten kan worden 
belast. 
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De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur van Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Oostzaan, tegen de beslissing van den Com
missaris der provincie N oordholland , ter 
waarneming van de taak van Ged. Staten, 
d.d. 25 Juni 1942, 1• afdeling, n°. 838, reg. 
9/ 19332, waarbij afwijzend werd beschikt op 
het verzoek om, met toepassing van art . 
39bis der Armenwet te bepalen, dat de kos
ten van verpleging van Pieter Enthoven in 
het St. Jan Ziekenhuis te Zaandam komen 
ten laste van de gemeente Amsterdam ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
7 October 1942, n°. 188) ; 

0. dat op 19 Maart 1941, komende uit 
Amsterdam, als oude van dagen in het Ver
pleeghuis A 272a te Oostzaan is opgenomen 
de armlastige Pieter Enthoven, die aldaar 
door zijne familie was ingekocht; dat hij 
door bemiddeling van den dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon te Oostzaan op 6 
Mei daaraanvolgende voor een spoedoperatie 
moest worden overgebracht naar het St. 
Jan Ziekenhuis te Zaandam, alwaar hij kort 
daarop is overleden; 

dat het bestuur van Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Oostzaan, van oordeel, dat 
de ter zake door dien dienst gedane uitgaven 
ten laste van de gemeente Amsterdam behoo
ren te komen - toen het gemeentebestuur 
van Amsterdam niet tot betaling daarvan 
bereid bleek - aan den Commissaris der 
provincie Noordholla.nd heeft verzocht over
eenkomst ig het bepaalde bij art. 39bis, derde 
lid der Armenwet te beslissen, dat de bedoel
de kosten ten laste der gemeente Amsterdam 
worden gebracht; 

dat de Commissaris voornoemd bij besluit 
van 25 Juni 1942, 1• afdeeling, n°. 838, reg. 
9/ 19332 op dit verzoek afwijzend heeft be
schikt, o . a. op grond,, dat art. 39bis der 
Armenwet, welke bepaling in de eerste plaats 
bedoelt een regeling te geven voor de aan
sprakelijkheid voor de verplegingskosten 
tengevolge van verkeersongevallen, de moge
Jijkheid opent, die verplegingskosten te doen 
komen t en laste van de gemeente, waar de 
getroffene werkelijk hoofdverblijf had ten 
tijde, dat het ongeval plaats greep ; dat in 
het geval van P. Enthoven niet kan worden 
ontkend , dat deze t en tijde van zijn opne
m ing in het St. Jan Ziekenhuis t e Zaandam 
in de gemeente Oostzaan zijn werkelijk 
hoofdverblijf had ; dat Enthoven uitsluitend, 
voor de toepassing van a rt. 30, t weede lid 
der Armenwet fictief zijn hoofdverblijf te 
Amsterdam had, doch niet het werkelijk 
hoofdverblijf, waarvan in jartikel 39bis van 
die wet sprake is ; 

dat van dit besluit het bestuur van Maat
schappelijk Hulpbetoon te Oostzaan in be
roep is gekomen , aanvoerende, dat art. 30, 
lid 2 der Armenwet der gemeente van fictief 
ho.ofdverblijf aanwijst als aansprakelijk voor 
de kosten ; dat er geen reden is om aan te 
nemen, dat in het geval, waarin voor een 
hulpbehoevende art. 39bis toepassing moet 
vinden, de aansprakelijkheid voor de kosten, 
als bedoeld bij artikel 30, tweede lid der 
Armenwet - dit is derhalve t en laste van de 

gemeente van fictief hoofdverblijf - niet 
toepasselijk zou zijn , doch dat clan alleen 
met het werkelijk hoofdverblijf rekening 
gehouden zou mogen worden ; dat het ver
zoekt, met toepassing van art . 39bis in ver
band met art. 30, tweede lid der Armenwet 
het bestreden besluit te vernietigen en de 
gemeente Amsterdam met de kosten van 
verpleging van P . Enthoven te belasten ; 

0 . dat in het eerste lid van art . 39bis der 
Armenwet is bepaald, dat, indien een arme , 
die op kosten van eene gemeente of van een 
aldaar gevestigde burgerlijke instelling wordt 
verpleegd in eene inrichting tot verpleging 
van zieken, ten tijde van de opneming in die 
inrichting hoofdverblijf had in eene andere 
gemeente, het bestuur der eerstbedoelde 
gemeente of der aldaar gevestigde burgerlijke 
instelling tot Ged. Staten (thans : den Com
missaris der provincie) het verzoek kan rich
ten te beslissen, dat de kosten van het ver
voer naar en de verpleging in de ziekenin
richting komen ten laste van die andere 
gemeente; 

d,at voorts het derde lid van dat wetsarti
kel o .a. inhoudt, dat door Ged. Staten of 
door de Kroon (thans: den Commissaris der 
provincie of den Secretaris-Geheraal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken) bij 
een met redenen omkleed besluit kan worden 
beslist; dat de kosten van vervoer naar en 
de verpJeging in de ziekeninrichting komen 
ten laste van de gemeente, waar de verpleeg
de v66r de opneming in de ziekeninrichting 
meer duurzaam verblijf heeft gehad; 

dat P. Enthoven bij zijn opneming in het 
ziekenhuis te Zaandam zijn hoofdverblijf 
(meer duurzaam verblijf) had te Oostzaan, 
waar hij als oude van dagen in eene inrich
ting werd verpleegd; 

dat, aangezien P . Ent h oven dus toenmaals 
zijn hoofdverblijf (meer duurzaam verblijf) 
niet te Amsterdam had, art. 39bis der Armen
wet niet de mogelijkheid biedt, de ter zake 
van zijne opneming in het ziekenhuis te 
Zaandam gemaakte kosten ten laste van de 
gemeente Amsterdam t e brengen; 

dat het bestuur van Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Oostzaan ten onrechte uit het 
bepaalde in a rt . 30, tweede lid der Armenwet 
meent te mogen afleiden, dat voor de toepas
sing van art. 39bis in dit geval als hoofdver
blijf (meer duurzaam verblijf) van P. Ent
hoven bij zijn opneming in het ziekenhuis te 
Zaandam is aan te merken het hoofdverblijf 
dat hij had toen hij in het Verpleeghuis werd 
opgenomen, zijnde Amsterdam, daar toch 
volgens de duidelijke bewoordingen van het 
laatstgenoem d wetsartikel slechts de ge
meente van hoofdverblijf (meer duurzaam 
verblijf) , dat de arme had bij zijne opneming 
in de inrichting tot verpleging van zieken, 
met de onderhavige kosten kan worden be
last; 

Gezien de genoemde wet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening n°. 23/ 1940 van den Rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Alg. Bestuur besloten : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B .) 
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October 1942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken . (Armenwet art . 
40.) 

Door het doen vervoeren van twee 
woonwagens naar H. heeft de burge
meester van N. invloed op de komst der 
beide gezinnen te H . uitgeoefend, welke 
tot toepassing van art. 40 2• lid behoort 
te leiden, daar hij redelijkerwijze reke
ning had moeten houden met de waar
schijnlijkheid, dat deze lieden, die geen 
aanwijsbare middelen van bestaan be
zaten, in H . ondersteuning 2ouden be
hoeven. De omstandigheid, dat het bier 
betrofwoonwagenbewoners, die naar den 
aard hunner levenswijze na korten tijd 
verder plegen te trekken, gaf den burge
meester van N. nog geen vrijheid, het 
geldelijk risico, verbonden aan de aan
wezigheid van deze gezinnen ter plaatse, 
op de gemeente H . af te wentelen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van de 
kosten van ondersteuning van J . F . en F. A. 
Dufour; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
7 October 1942, N°. 17·3); 

0. dat de burgemeester van Neede op 
onderscheidenlijk 14 en IS Januari 1942 
een tweetal woonwagens, welke in het woon
wagenkamp aldaar stonden en bewoond wer
den door F. A. Dufour met vrouw en diens 
broeder J. F. Dufour met vrouw en vier 
kinderen, op verzoek der beide broeders op 
kosten der gemeente Neede heeft doen bren
gen naar de gemeente Haaksbergen, alwaar 
deze gezinnen reeds spoedig genoodzaakt 
waren, zich om onderstand tot den burge
meester dier gemeente te wenden; 

dat zij begin April daaraanvolgende uit de 
gemeente Haaksbergen zijn vertrokken en 
de totale ondersteuning der beide gezinnen 
aldaar f 37 .so heeft bedragen; 

dat de burgemeester van Haaksbergen 
van oordeel is, dat zijn ambtgenoot van 
N eede door bet vervoer van de woonwagens 
naar Haaksbergen invloed heeft uitgeoefend 
op de komst van de beide gezinnen te Haaks
bergen en dat aanleiding tot toepassing van 
het bepaalde bij artikel 40, tweede lid der 
Armenwet bestaat, waartoe hij aanvoert, dat 
de gezinnen te Neede ondersteuning hebben 
genooten en dat de burgemeester van Neede 
wist en ook niet anders kon verwachten, 
dan dat deze armlastigen, die zonder middel 
van bestaan waren, te Haaksbergen onder
steuning zouden behoeven; 

dat de burgemeester van Neede daaren
tegen meent , dat in bet onderhavige geval 
van afschuiving niet kan worden gesproken, 
en opmerkt dat deze woonwagenbewoners 
op eigen initiatief van Neede naar Haaks
bergen wilden vertrekken; dat hij toen op 
hun verzoek een paard te hunner beschik
king heeft gesteld; dat zij eerst sedert kort 
te N eede vertoefden en als· passanten waren 
e beschouwen; dat hun eenmaal voeding in 

natura voor twee dagen is verstrekt, het
geen in dit geval niet als bedeeling in den zin 

der Armen wet kan worden aangemerkt ; dat 
bet in zijn omgeving de gewoonte is om 
woonwagenbewoners op hun verzoek voor 
gemeenterekening te verplaatsen; 

0 . dat de burgemeester van Neede door 
het doen vervoeren van de woonwagens 
naar Haaksbergen invloed op de komst van 
de beide gezinnen aldaar heeft uitgeoefend 
welke tot toepassing van het bepaalde in 
art . 40, tweede lid, der Armenwet behoort 
te leiden; 

dat toch de burgemeester van Neede rede
lijkerwijze had moeten rekening houden met 
de waarschijnlijkheid, dat deze lieden, die 
geen aanwijsbare middelen van bestaan be
zaten, in Haaksbergen ondersteuning zouden 
behoeven; 

dat het weliswaar in het onderhavige geval 
betrof woonwagenbewoners, die naar den 
aard hunner levenswijze na korten tijd verder 
plegen te trekken, doch dat deze omstandig
heid den burgemeester van Neede nog geen 
vrijheid verleende, het geldelijk risico, ver
bonden aan de aanwezigheid van deze gezin
nen ter plaatse, op de gemeente Haaksbergen 
af te wentelen ; 

Gezien de Armen wet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Vor

dering N°. 23/ 1940 van den Rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten : 

te bepalen, dat de bovenbedoelde kosten 
van ondersteuning van de gezinnen van J. F. 
en F. A. Dufour in de gemeente Haaksbergen 
ten laste komen van de gemeente Neede. 

(A. B.) 

14 October 1942. ARREST vaP den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet artt. 40 en 41.) 

De artt. 40 en 41 Onteig.wet onder
scheiden niet, of het onteigende en het 
niet onteigende al dan niet voor de uit
oefening van een bedrijf van den ont
eigende worden aangewend. Daarbij doet 
niet af, dat, ingeval het onteigende en 
het niet onteigende worden aangewend 
in het bedrijf van den onteigende, de 
ingevolge art. 40 en art. 41 genoten 
schadeloosstel!ing in ruimen zin als ver
goeding van bedrijfsschade zou kunnen 
worden beschouwd. Het is aannemelijk, 
dat , evenals art. 40 onder werkelijke 
waarde verstaat de verkoopwaarde, ook 
art. 41 onder de mindere waarde b egrijpt 
de vermindering van de verkoopwaarde, 
welke het niet onteigende ondergaat. 
De onteigende lijdt dan ook de des
betreffende schade in zijn vermogen, 
ongeacht of bet goed al dan niet in zijn 
bedrijf wordt gebezigd. W ei kan naast 
de vergoeding van de in de artt. 40 en 41 
genoemde schaden nog vergoeding van 
andere schade in aanmerking komen, 
met name schade, die den onteigende 
slechts opkomt in verband met het door 
hem op het onteigende uitgeoefende 
bedrijf, terwijl daarbij dan sprake kan 
zijn van eene b ijzondere wijze van bere
kening. De desbetreffende posten hebben 
echter alleen op daling van de verkoop-

K. 2663 
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waarde betrekking, al moge dan de door 
de Rechtb. gemaakte tegenstelling wel
!icht niet geheel juist zijn. 

De omstandigheid, dat het belang van 
den onteigende medebrengt, dat hij 
binnen zekeren tijd weder gronden zal 
bijkoopen is niet onvereenigbaar met de 
toekenning van eene schadeloosstelling 
wegens vermindering van de verkoop
waarde van de overblijvende gronden 
in verband met het veel te klein zijn .van 
de oppervlakte dier gronden om als 
boerderij nog loonend te worden geex
p!oiteerd. Evenmin is in te zien, waarom 
onder d e gegeven omstandigheden de 
toegekende schadeloosstelling wegens 
waardevermindering niet zou kunnen 
samengaan met vergoeding van · de 
kosten bij aankoop van nieuwen grond 
te maken. [Dit laatste anders Adv~-Gen . 
Rombach. ] · 

De Commissaris in de P rovincie Limburg, 
zijnde thans Maximilianus Victor Eugene 
Hubertus Josef Maria Graaf de Marchant 
et d' Ansembourg, wonende te Amstenrade, 
op wiens naam het onteigeningsgeding wordt 
gevoerd ten behoeve van den Staat der Ne
derlanden, eischer tot cassatie van een tus
schen partijen gewezen vonnis van de Arr.
Rechtbank te Maastricht van II Juni 1942, 
advocaat Jhr. Mr. G. W. van der Does, 

tegen: 
Huberta Ida Joanna, ook genaamd Huber
tha Ida Johanna of Ida Hubertina Johanna 
Janssen, wonende te Roosteren, verweerster 
in cassatie, niet verschenen. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat bij het bestreden vonnis ten be

hoeve en ten name van den Staat der Neder
landen de onteigening is uitgesproken van 
eenige perceelen en perceelsgedeelten onroe
rend goed, gelegen onder de gemeente Roos
teren en staande ten name van verweerster; 

dat blijkens het vonnis verweerster een 
landbouwbedrijf uitoefent, waarvoor zij aan
wendt een complex onroerend goed ter groot
te van 1.28.95 H.A. - bestaande uit een 
woning met stallen, schuur, moestuin en 
boomgaard - benevens op eenigen afstand 
van de boerderij gelegen bouwland ter groot
te van 33.40 A.; dat <lit bouwland in zijn 
geheel en van bedoeld complex perceelen en 
perceelsgedeelten ter grootte van 76.45 A. 
worden onteigend; dat verweerster voorts 
nog bezit enkele op eenigen afstand van de 
boerderij gelegen gronden, welke worden ver
pacht en waarvan eveneens gedeelten ter 
grootte van 47.20 A. in de onderwerpelijke 
onteigening zijn begrepen; 

dat de Rechtbank aan verweerster in de 
eerste plaats als schade heeft vergoed de wer
kelijke waarde van het onteigende land, be
paald op f 9834.78, zulks op de gronden, 
welke deskundigen in hun rapport, dat in 
het vonnis als ingelascht wordt beschouwd, 
daarvoor aanvoeren; 

dat de Rechtbank voorts aan verweerster 
nog een schadeloosstelling heeft toegekend 
van f 5121.34, waarin is begrepen een bedrag 

L. 1942 

van f 4125 wegens waardevermindering van 
het overblijvende gedeelte van het vorenbe
doelde complex en f 276.54 voor kosten van 
wederbelegging; 

dat ter zake van de toekenning van ge
noemd bedrag van f 5121.34 in het vonnis 
is overwogen: 

,,dat der gedaagde landbouwbedrijf bestaat 
uit een complex ter grootte van 1.2895 H.A., 
alsmede bouwland 33.40 A. welk bouwland 
geheel onteigend wordt; dat daarvan (lees: 
van gemeld complex ter grootte van 1.28.95 
H.A.) in totaal onteigend wordt 76.45 A., 
zoodat 52 .50 A. zijnde minder dan de helft, 
overblijft, waardoor naar de meening der 
deskundigen een belangrijke waardevermin
dering van <lit overblijvende intreedt, omdat 
een dergelijke oppervlakte veel te klein is om 
als boerderij nog loonend te worden geexploi_ 
teerd; dat de deskundigen te kennen geven, 
dat om voormelde reden aan den grond die 
overblijft geen hoogere waarde dan 50 cent 
per c.A. kan toegekend worden, hetgeen voor 
de resteerende 52.50 A. een schade beteekent 
van f 2625; 

,,dat de Rechtbank zich ook met dit oor
deel der deskundigen vereenigt en mitsdien 
voor waardevermindering van dit niet te 
onteigenen dee! als noo<l2akelijk gevolg der 
onteigening aan gedaagde f 2625 wenscht toe 
te kennen; 

,,dat de deskundigen als hun meening uit
spreken, dat ook de waarde der niet te ont
eigenen gebouwen tengevolge der onder
havige onteigening relatief belangrijk zal da
len, welke waardevermindering zij ramen op 
f 2000; dat de deskundigen nog mondeling 
hebben medegedeeld, dat deze gebouwen, die 
van soliede constructie zijn en in goeden 
staat verkeeren na deze onteigening voor de 
exploitatie van het overblijvende dee! veel 
te groot zijn en gedeeltelijk niet meer zullen 
kunnen gebruikt worden voor het doel, waar
toe zij gebouwd zijn; 

,,dat de Rechtbank met de deskundigen op • 
den door hen aangevoerden grond van oor
deel is, dat ook deze gebouwen tengevolge 
der onteigening een waardevermindering on
dergaan,doch zij, rekening houdende met de 
door eischer naar voren gebrachte omstandig_ 
heid - welke door deskundigen niet is weer
sproken - dat de landbouwschuur reeds ver
pacht was, en dat deze gebouwen, voorzoo
ver niet reeds verpacht en in de toekomst 
niet meer bruikbaar voor het landbouwbedrijf 
van gedaagde, alsnog verhuurd kunnen wor
den aan anderen ten behoeve van hun land
bouwbedrijf of wellicht tot een andere be
stemming, welke factoren die waardevermin
dering verkleinen, deze waardevermindering 
niet op f 2000, <loch op f I500 taxeert; 

,,dat eischer er zich op beroepen heeft, dat 
voormelde schade geen waardevermindering 
uitmaakt, doch als bedrijfsschade is aan te 
merken, echter ten onrechte, daar dit geen 
schade is, die gedaagde in de exploitatie van 
haar bedrijf lijdt, doch een schade tengevolge 
van de daling der verkoopwaarde van het 
niet onteigende tengevolge van de onteige
ning van een erbij behoorend dee!; 

21 



1942 14 OCTOBER 322 

,,dat gedaagde ook overigens geen be
drijfsschade lijdt, doch volgens de deskun
digen de onderstaande posten, waarmede de 
Rechtbank zich vereenigt, aan gedaagde 
moeten worden vergoed: 

a. de kosten van den aanleg van een nieu
wen moestuin ter grootte van 9.9 A. ad f 40 
per A., derhalve f 396; 

b. het planten van een haag over 124 me
ter ad f 1.20, zijnde f q8.8o; 

c. het plaatsen van pilasters met hek
werk f 55; 

d. afrastering langs de nieuwe eigendoms
grens over een lengte van 120 meter ad f 1 
zijnde f 120, in totaal f 719.80; 

dat tenslotte aan gedaagde toekomen de 
kosten van wederbelegging; dat de deskun
digen mededeelen, dat gedaagde neg zal 
moeten kunnen bijkoopen 92.50 A., waarvoor 
te besteden f 3237.50 te koopen in een tijds
bestek van 6 jaren, waarvan de aankoopkos
ten bij openbaren verkoop ad 10½ % en een 
rentevoet van 3.5 % bedragen in contante 
waarde f 276.54; 

,,dat de Rechtbank, zich ook met dit oor
deel der deskundigen vereenigende, deze 
kosten aan gedaagde wenscht toe te kennen; 
dat eischer heeft betoogd, dat die kosten te 
hoog zijn, omdat een dee! onderhands zal 
kunnen worden aangekocht, doch de Recht
bank van meening is, dat de kans op onder
handschen aankoop binnen afzienbaren tijd 
in verband met de aanzienlijke vraag uit 
landbouwerskringen te gering is om daarmede 
rekening te kunnen houden"; 

O. dat tegen het vonnis der Rechtbank als 
middel van cassatie is aangevoerd: 

S. of v. t. van artt. 158 Grondwet, 48 Rv., 
2, 18, 24, 28, 37, 40, 41, 62 tot en met 64 en 
72a Onteigeningswet, 

omdat de rechtbank 
na te hebben vastgesteld, dat het rapport 

van deskundigen als in het eindvonnis inge
lascht meet worden beschouwd, welk rapport 
ender meer het navolgende bevat: 

,,Van het complex ter grootte 
van 1.28.95 H.A. 
wordt onteigend 76.45 are 

zoodat overblijft 52.50 are 
derhalve minder dan de helft, waardoor naar 
het oordeel van deskundigen een belangrijke 
waardevermindering van het overblijvende 
wordt veroorzaakt, aangezien een dergelijke 
oppervlakte veel te klein is om als boerderij 
neg loonend te worden geexploiteerd. 

Aan den grond, die overblijft, zal geen 
hoogere waarde dan 50 cent per c.A. kunnen 
worden toegekend, hetgeen voor de restee
rende 52.50 are een schade beteekent van 

Daamaast zal ook de waarde der 
gebouwen relatief belangrijk dalen, 

f 2625 

welke schade deskundigen ramen op f 2000 

zoodat de waardevermindering in to-
taal bedraagt f 462 5 

en verder: 
4. Kosten van wederbelegging. 
Gedaagde, die het landbouwbedrijf uit-

oefent, zal in de gelegenheid dienen gesteld 
te worden om nieuw land aan te koopen, 
zoodat de daarop vallende kosten, welke bij 
openbaren verkoop thans 10 ½ % bedragen 
dienen te worden vergoed. Er wordt ont
eigend 1.57.05 H.A., terwijl gedaagde aan 
land dat thans verpacht is, 64.55 are in eigen 
gebruik kan nemen, zoodat 92.50 are zouden 
moeten worden bijgekocht, waarvoor naar 
schatting te besteden een prijs van f 3237.50. 
De kosten van aankoop bedragen dan bij een 
aangenomen tijdsduur voor het kunnen aan
koopen van zes jaren en een rentevoet van 
3 ½ % 's jaars contant op heden f 276.54". 

zich zonder meer met het oordeel van des
kundigen vereenigt ten aanzien van de f 2625 
en deze toelegt en zich ook vereenigt met het 
oordeel van de deskundigen, dat de gebouwen 
in waarde verminderen omdat zij voor de 
exploitaties van het overblijvende dee! veel 
te groot zijn en gedeeltelijk niet meer zullen 
kunnen worden gebruikt voor het doe! waar
voor zij gebouwd zijn en daarvoor toelegt de 
door deskundigen aangenomen f 2000 ver
minderd met f 500 is f 1500 en - na de pos
ten van f 2625 en f 15·00 waardevermindering 
te hebben genoemd ten gevolge van de ont
eigening van een bij dien grond en die ge
bouwen behoorend dee! van den grond -
ook op de motiveering van deskundigen aan 
den onteigende toelegt f 276.54 voor kosten 
van aankoop van nieuw land binnen 6 jaar, 

zulks ten onrechte, 
omdat nadeelen door het te klein zijn van 

den overblijvenden grond om als boerderij 
neg loonend te worden geexploiteerd en door 
het te groot zijn van de gebouwen voor de 
exploitatie van het overblijvende zijn be
drijfsschaden en als zoodanig moeten worden 
berekend, terwijl in elk geval de in het von
nis omschreven vergoeding voortspruitende 
uit het te klein worden van den overblijven
den grond niet kan worden toegekend indien 
binnen 6 jaar andere grond kan worden bij
gekocht, subsidiair deze vergoeding in elk 
geval niet samen kan gaan met vergoeding 
van de kosten bij aankoop van nieuwen grond 
te maken; 

0 . dat bij het opgeworpen middel van cas
satie in de eerste plaats als grief tegen het 
vonnis der Rechtbank wordt aangevoerd, dat 
nadeelen door het te klein zijn van den over
blijvenden grond om als boerderij neg loo
nend te worden geexploiteerd en door het te 
groot zijn van de gebouwen voor de exploi
tatie van het overblijvende zijn bedrijfsscha
den en als zoodanig moeten worden berekend; 

dat, wat deze grief aangaat, art. 40 van de 
Onteigeningswet, vergoeding van de werke
lijke w aarde van het onteigende voorschrij
vende, en art. 41 dier wet, bepalende dat bij 
de berekening der schadeloosstelling acht 
meet worden gegeven op de mindere waarde, 
welke voor het niet onteigende het noodza
kelijke gevolg van de onteigening is, daarbij 
niet onderscheiden of het onteigende en het 
niet onteigende al dan niet voor de uitoefe
ning van een bedrijf van den onteigende 
worden aangewend; 

dat zoowel in het eene geval als in het 
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andere geval de onteigende aanspraak heeft 
op vergoeding van de waarde van het ont
eigende en op vergoeding van de waardever
mindering, die het niet onteigende als nood
zakelijk gevolg van de onteigening onder
gaat; 

dat daarbij niet afdoet, dat, ingeval het 
onteigende en het niet onteigende worden 
aangewend in het bedrijf van den onteigende, 
de ingevolge art. 40 en art. 41 genoten scha
deloosstelling in ruimen zin als vergoeding 
vgn schade, door den onteigende in de uit
oefening van zijn bedrijf geleden, en dus als 
vergoeding van bediijfsschade, zou kunnen 
warden beschouwd; 

dat we! aannemelijk is, dat, evenals art. 40 
onder werkelijke waarde verstaat de verkoop
waarde, ook art. 41 onder de mindere waarde 
begrijpt de vermindering van de verkoop
waarde, welke het niet onteigende onder
gaat; 

dat de onteigende dan oak de betreffende 
schade tengevolge van de onteigening in zijn 
vermogen Jijdt, ongeacht of het goed al dan 
niet in zijn bedrijf wordt gebezigd; 

dat nu we! naast de vergoeding van de in 
de artt. 40 en 41 genoemde schaden nog ver
goeding van andere door de onteigening ge
leden schade in aanmerking kan komen, met 
name schade, welke den onteigende slechts 
opkomt in verband met het door hem op het 
onteigende uitgeoefende bedrijf; 

dat bij de berekening van laatstbedoelde 
schade sprake kan zijn van een bijzondere 
wijze van berekening, als waarop in de aan
gevoerde grief met de berekening als be
drijfsschade wordt gedoeld; 

dat nu te dezen de Rechtbank heeft vast
gesteld, dat bij de toekenning van de posten 
van f 2625 en f 1500 geen sprake is van 
schade, die de onteigende in de exploitatie 
van haar bedrijf Jijdt, doch van schade ten
gevolge van de daling der verkoopwaarde 
van het niet onteigende tengevolge van de 
onteigening van een erbij behoorend dee!; 

dat al moge de door de Rechtbank ge
maakte tegenstelling wellicht niet geheel 
juist zijn, toch voldoende blijkt, dat de 
Rechtbank de vergoeding der genoemde 
schaden grondt op een daling van de ver
koopwaarde van het overblijvende dee! ten
gevolge van de onteigening, welke daling los 
staat van het bepaalde bedrijf van de ont
eigende en oak zou zijn ingetreden, indien 
de onteigende het betrokken vast goed niet 
in eigen bedrijf had aangewend doch als 
boerderij had verpacht; 

dat uit het voorafgaande volgt, dat de eer
ste grief geen doe! kan treffen; 

O. dat als tweede grief wordt gesteld, dat 
de in het vonnis omschreven vergoeding 
voortspruitende uit het te klein warden van 
den overblijvenden grand in geen geval kan 
warden toegekend, indien binnen zes jaar 
andere grand kan warden bijgekocht, sub
sidiair dat deze vergoeding in geen geval kan 
samengaan met vergoeding van de kosten bij 
aankoop van nieuwen grand te maken; 

dat echter niet is te zien, waarom de om
standigheid, dat het belang van de onteigen-

de medebrengt, dat zij binnen zekeren tijd 
weder gronden zal bijkoopen, onvereenigbaar 
zou zijn met de toekenning van een schade
loosstelling wegens vermindering van de ver
koopwaarde van de overblijvende gronden in 
verband met het veel te klein zijn van de 
oppervlakte dier gronden am als boerderij 
nag loonend te warden geexploiteerd; 

dat weliswaar bij de bepaling van de daling 
van de verkoopwaarde van belang kan zijn of 
het voor gegadigden mogelijk is binnen af
zienbaren tijd door bijkoop van gronden met 
de overgebleven gronden een complex te vor
men, dat zich weder leent voor loonende ex
ploitatie als boerderij, doch dat niet blijkt, 
dat de Rechtbank dit bij de bepaling der 
waardevermindering uit het oog zou hebben 
verloren; 

dat, dit in aanmerking genomen, evenmin 
is in te zien, waarom de toegekende schade
loosstelling wegens waardevermindering niet 
zou kunnen samengaan met vergoeding van 
de kostep. bij aankoop van nieuwen grand te 
maken; 

dat derhalve oak de onderwerpelijke grief 
in hare beide deelen is ongegrond; 

0. dat mitsdien het aangevoerde middel 
niet kan slagen; 

Verwerpt het beroep. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 
Post alia: 
D e R echtbank heeft aan verweerster een 

bedrag van f 4125 toegekend als vergoeding 
der mindere waarde, welke voor het niet
onteigende van haar bezittingen het nood
zakelijk gevolg der onteigening is, zulks op 
de gronden die met juistheid in voomoemd 
middel (zie arrest, Red.) zijn omschreven. 
Tegen dit dee! der schadeloosstelling is het 
bezwaar van eischer gericht. Naar mijn mee
ning is het middel deugdelijk want de feiten 
die de Rechtbank, in overeenstemming met 
de door haar benoemde deskundigen heeft 
vastgesteld, zijn m. i. met deze vergoeding 
niet in overeenstemming te brengen. 

In de eerste plaats stelt zij vast dat de 
grand, die verweerster voor de uitoefening 
van haar landbouwbedrijf na de onteigening 
zal overhouden, te klein is voor een loonende 
exploitatie van dat bedrijf, zoodat die grand 
en ook de daarop staande gebouwen boven
genoemde waardevermindering zullen onder
gaan. Tegelijkertijd echter kent zij aan ver
weerster, op de motieven door deskundigen 
genoemd, die hierop neerkomen dat verweer
ster de op eenigen afstand van haar boerderij 
gelegen, thans door haar verpachte, gronden 
weer in eigen gebruik zal kunnen nemen en 
bovendien dat zij de voor de uitoefening van 
haar bedrijf verder nag noodige grand bin
nen 6 jaar zal kunnen bijkoopen, een schade
Joosstelling toe ter zake van de op dien aan
koop vallende onkosten. Aldus doende neemt 
de Rechtbank derhalve evenals deskundigen 
aan dat de Joopende pachtcontracten kunnen 
warden opgezegd en dat binnen 6 jaar de 
boerderij door middel van aankoop van grand 
weer groat genoeg kan worden voor de ex
ploitatie als vanouds. 
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Onder deze omstandigheden is het m. i. 
niet juist een bedrag toe te kennen wegens 
blijvende waardevermind.ering van den niet
onteigenden grond. De schade die verweer
ster lijden zal wegens het te klein worden 
van de boerderij is slechts tijdelijk en be
hoort als zoodanig te worden berekend. 

Bij deze berekening behoort dan in aan
merking genomen te worden de rente die ver -
weerster zal kunnen trekken van het bedrag 
dat ter zake van de waarde van het ont
eigende deel van den grond haar wordt toe
gekend. Ook heeft zij recht op vergoeding 
van de onkosten die voor haar uit den boven
genoemden aankoop van grond zullen ont-
staan. ' 

Ik heb de eer te concludeeren dat Uw Raad 
het beroepen vonnis zal vemietigen, en de 
zaak zal terugwijzen naar de Rechtbank te 
Maastricht ten einde met inachtneming van 
het bovenvermelde de zaak opnieuw te be
rechten met veroordeeling van verweerster 
in de kosten der cassatie. 

(N. J.) 

14 October 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet art. 40.) 

Het Hof he eft geenszins aangenomen, 
dat de schadeloosstelling onder alle 
omstandigheden op voortzetting van het 
bedrijf moet zijn gegrond , ook al zou de 
onteigende redelijk handelen, ter beper
king van de schade, eene andere oplos
sing te aanvaarden, <loch het Hof is 
kennelijk, en terecht, ervan uitgegaan, 
dat van iemand, die een eigen zelfstan
dig bedrijf heeft, waarvan hij kan !even 
en dat hij wil en nog vele jaren zal 
kunnen voortzetten, redelijkerwijze niet 
is te vergen, dat hij, ter wille van de 
geldelijke belangen der onteigenende 
partij, dat bedrijf Jaat varen om ter 
gedeeltelijke voorziening in zijn onder
houd hier of daar, wellicht in onderge
schikte betrekkingen, een nieuw arbeids
veld te moeten zoeken, noch dat hij een 
gedeelte van zijn bedrijf met zijne gun
stige vooruitzichten opgeeft. [Adv.-Gen. 
Rombach gaat hiermede goeddeels ac
coord, <loch is van oordeel, dat het Hof 
in gebreke is gebleven de gronden aan te 
geven, waarom de b eide andere oplos
singen niet toereikend zijn, zoodat de 
grief, dat 's Hofs arrest niet naar den 
eisch der wet met redenen is omkleed, 
juist is .] 

De Commissaris der Provincie Zuid-Hol
Jand te 's-Gravenha~e, wiens functie thans 
wordt waargenomen door M~. Emanuel Jo
hannes Matheus Hubertus Bolsius, wonende 
te Leiden, op wiens naam het onteigenings
geding volgens de wet wordt gevoerd ten be
hoeve van de Provincie Zuid-Holland, eischer 
tot cassatie van een tusschen partijen gewe
zen arrest van het Gerechtshof te 's-Graven
hage van 18 Juni 1942, adv. Mr. A. F . Visser 
van IJzendoom, 

tegen : 
Adrianus van Remmen, schilder, wonende te 

Zoeterwoude, verweerder in cassatie, adv. 
Mr. N . G . Geelkerken. 

De Hooge Raad, enz. · 
0. dat te dezen de onteigening ten name 

en ten behoeve van de Provincie Zuid-Hol
land is gevorderd van het perceel, gelegen te 
Zoeterwoude en kadastraal in die gemeente 
bekend als sectienummer D 1631 (gedeelte 
van perceel oud D 1476) en van een gedeelte 
van het perceel, gelegen te Zoeterwoude en 
kadastraal in die gemeente bekend als sectie
nummer D 1627 (gedeelte van de perceelen 
oud D u6 en u7) , terwijl het overblijvende 
deel van dit laatste perceel, dat, evenals per
ceel D 1631, aan partij van Remmen toebe
hoort, ingevolge art. 38 der Onteigeningswet 
mede in de onteigening is begrepen; 

dat de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage 
bij in deze zaak gewezen tusschenvonnis van 
5 Juni 1941 drie deskundigen heeft benoemd 
ter opneming van de schade, door de ont
eigening aan den eigenaar en aan derden
belanghebbenden te veroorzaken, welke des
kundigen vervolgens een rapport en daama 
nog een aanvullend rapport omtrent deze 
schade hebben uitgebracht; 

dat in die rapporten, welker inhoud in het 
bestreden vonnis is overgenomen, wordt 
vooropgesteld, dat de te onteigenen percee
Jen bestaan uit een werkplaats, erf, tuin
grond en eenig water; 

dat de opstal is een betonnen gebouw, dat 
als schilderswerkplaats en lakkerij, in hoofd
zaak voor auto's en wagens, bij van Remmen 
in gebruik is; 

dat daama een schatting wordt gegeven 
van de waarde van den grond met eenige 
daarop staande boompjes en de strooken wa
ter en van de werkplaats, en voorts de vraag 
wordt behandeld, in hoeverre aan van Rem
men een §Chadevergoeding toekomt ter zake 
van het feit, dat hij tengevolge der onteige
ning die werkplaats niet langer voor zijn be
drijf zal kunnen gebruiken; 

dat de deskundigen met betrekking tot die 
vraag drie verschillende oplossingen aan de 
hand hebben gedaan; dat bij de eerste oplos
sing wordt uitgegaan van de onderstelling, 
dat van Remmen zijn bestaande bedrijf ge
heel zal staken, zoodat hij de inkomsten zal 
missen, welke hij anders gedurende den tijd 
dat hij het bedriif nog had kunnen voortzet
ten - d. i. naar schatting van de deskundigen 
13 jaren - daaruit had kunnen trekken; dat 
dit nadeel echter volgens de deskundigen ten 
deele wordt goed gemaakt, doordat hij ge
durende diezelfde 13 jaren in de gelegenheid 
zal zijn tot het verrichten van andere werk
zaamheden, waarmede hij gemiddeld f 10 per 
week zal kunnen verdienen; dat daarom de 
deskundigen van meening zijn, dat bij alge
heele staking van het bedrijf de daardoor te 
lijden bedrijfsschade niet gelijk zal mogen 
worden gesteld aan de contante waarde van 
het te derven bedrijfsinkomen, verminderd 
met de rente van hetgeen aan van Remmen 
voor vermogensschade zal worden uitgekeerd, 
<loch daarvan moet worden afgetrokken de 
contante waarde van de door hem in die 13 
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jaren te maken verdienste van fro per week; 
dat de tweede oplossing is gegeven in de on
derstelling, dat van Remmen er recht op 
heeft am in staat te warden <>'esteld zijn be
staande bedrijf in een antler pand voort te 
zetten; dat de deskundigen hebben uiteen 
gezet, dat daarvoor de bouw van een nieuwe 
werkplaats binnen de gemeente Zoeterwoude 
noodig zal zijn, zoodat in laatst bedoelde on
derstelling aan van Remmen de kosten van 
het aankoopen van den benoodigden grand 
en het daarap stichten van een nieuwe werk
plaats met toepassing van een aftrek wegens 
verbetering van oud tot nieuw vergoed zul
Jen moeten warden; dat eindelijk de deskun
digen, overgaande tot de derde oplossing, 
hebben betoogd, dat de meest practische en 
voor van Remmen zelf de beste weg zou zijn 
am het bestaande bedrijf, voor zoover het in 
een werkplaats moet warden uitgeoefend, te 
staken en zich alleen toe te lel!'gen op schil
derwerk aan en in huizen en boerderijen, als- · 
oak op het glazenmakerswerk en het behan
gersvak; dat h ij daartoe volgens de deskun
digen slechts een schuur zou behoeven te hu
ren am zijn gereedschappen en materialen in 
op t e bergen, waarvan de kosten slechts ge
ring zouden zijn, terwijl aangenomen zou 
kunnen warden, dat na verloop van eenigen 
tijd de nettoverdiensten uit dit aldus inge
krampen bedrijf niet lager zouden blijken te 
zijn dan de nettowinst, welke het tegenwoor
diP- bedrijf oplevert; 

dat de deskundigen aldus, telkens uitgaan
de van een andere grandgedachte, drie ver
schillende berekenin gen van de door v an 
Remmen te lijden bedrijfsschade hebben ge
geven en hun uitkomst deze is geweest, dat 
aan van Remmen in totaal, d. i. met inbegrip 
van f 6399 voor vermogensschade, als scha
deloosstelling moet warden toegekend: f 7222, 
indien de eerste, f 13212.67, indieri de tweede, 
en f 6602.32, indien de derde der hierboven 
vermelde oplossingen door den Rechter ge
volgd m ocht warden; 

0. dat de Rechtbank vervolgens een eind
vonnis heeft gewezen, dat bij arrest van den 
Hoogen Raad van 4 Maart 1942 (1942 no. 
385, Red. ) is vemietigd met verwijzing der 
zaak naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage; 

dat dit Hof daama bij het arrest van 18 
Juni 1942 heeft overwogen: 

,,dat de onteigening betreft de perceelen, 
gelegen te Zoeterwoude kadastraal bekend 
Sectie D. nummer 1631 en S ect ie D . nu mmer 
1627, van welke perceelen gedaagde eigenaar 
is en waarvan bij meting door deskundigen 
de totale oppervlakte met inbegrip van 
eenige strooken water bedraagt 552 M2; dat 
de opstal bestaat uit een betonnen gebouw, 
hetwelk door den eigenaar in zijn bedrijf 
wordt gebruikt als schilderswerkplaats en 
lakkerij, hoofdzakelijk v oor auto's en wagens, 
landbouwwerktuigen etc.; 

,,dat ten pracesse vaststaat, dat gedaagde 
in dezen opstal uitoefent zijn schildersbedrijf, 
dat winst oplevert, welke winst uitmaakt de 
eenige bran van inkomsten van gedaagde als 
schilder en waarvan hij, zij het op bescheiden 

voet, kan !even en oak leeft; dat voor de uit
oefening van zijn bedrijf deze schilderswerk
plaats een noodzakelijk vereischte is, en dat, 
wanneer hij deze tengevolge van de onteige
ning zal moeten missen, hij bedrijfsschade 
lijdt, en alleen dan volledig wordt schadeloos 
gesteld, wanneer hij in staat wordt gesteld 
zijn bedrijf op den ouden voet voort te zetten, 
hetgeen gedaagde niet alleen wil, maar waar
toe hij oak in staat is, zijnde hij een man nag 
in de kracht van zijn !even; dat van voort
zetting van het bedrijf op den ouden voet 
alleen sprake kan zijn, wanneer hij in staa t 
gesteld wordt en waarvoor eigen middelen 
bij hem ontbreken, zich een zelfde geschikte 
werkplaats te verschaffen; dat de n ieuwe 
werkplaats evenals de tegenwoordige zal d ie
nen te bevatten oak een gedeelte, waarin hij 
lakwerk zal kunnen verrichten; 

,,dat eischer nu wel o. a. heeft opgemerkt, 
vooreerst, dat lakken van auto's door een 
schilder met behulp van een kwast uit den 
tijd is en vervolgens, dat de oorlogsomstan
digheden dit werk hebben doen ophouden; 
dat dit betoog echter als deels onjuist, deels 
niet beslissend moet warden verworpen; dat 
toch in de eerste p laats eischer voorbijziet, 
dat in de ruimte, geschikt gemaakt voor het 
verrichten van lakwerk gedaagde niet alleen 
auto's lakt, maar hij dit werk verricht aan 
allerlei andere huiselijke en oak tot den land
bouw behoorende voorwerpen, welke zijne 
clientele hem daarvoor verschaft; 

dat vervolgens het van algemeene bekend
heid is, dat sommige autoeigenaars het lak
werk door den schilder met de kwast uitge
voerd prefereeren boven de in de laatst e tij
den toegepaste methode van bespuiting met 
verfstoffen, welke methode trauwens gedaag_ 
de zich gemakkelijk eigen kan maken door 
het aanschaffen van een alleszins bereikbaar 
instrument, n.l. een verfsp uit; dat inderdaad 
juist is de bewering van eischer, dat het ge
deelte van het bedrijf, wat het lakken van 
auto's betreft, door den oorlogstoestand ge
heel of gedeeltelijk is getroffen, doch, gelijk 
reeds is gezegd , het lakbedrijf omvat behalve 
auto's, oak velerlei andere voorwerpen en 
daarvoor dezelfde geschikte ruimte benoo
digd is en het bedrij f te dien aanzien winst
gevend is gebleken; dat trouwens bij het op
houden van den oorlogs- en bezettingstoe
stand redelijkerwijze kan warden verwacht, 
dat ook het getraffen gedeelte van het be
drijf zich zal herstellen, misschien zich wel 
zal uitbreiden; 

,,dat op grand v an het bovenstaande het 
Hof van oordeel is, dat gedaagde recht heeft 
op volledig herstel in den vorigen t oest and, 
mitsdien op voortzetting van het bestaand 
bedrijf op den ouden voet en de deskundigen 
voor dit geval op de door hen in bovenver
meld rapp ort aangevoerde gronden het be
drag der schadeloosstelling, na herziening en 
verbetering in verbanq met het bezwaar
schrift hebben gesteld op f 13212.67; 

,,dat het Hof - behoudens het hierander 
overwogene - het eindoordeel der deskun
digen en de gronden, waarap dit berust over-
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neemt en tot het zijne maakt en mitsdien de 
door gedaagde te lijden schade vaststelt op 
genoemd bedrag; 

,,dat dit oordeel der deskundigen en de 
gronden, waarop dit berust, niet ontzenuwd is 
door het van wege eischer daartegen aange
voerde en dat noch het aanbod van eischer, 
noch de beide andere oplossingen, door des
kundigen gegeven, toereikend zijn tot een 
volledig herstel, waarop gedaagde recht 
heeft"; 

dat het Hof hierop nog eenige, thans niet 
van belang zijnde overwegingen heeft doen 
volgen en vervolgens de onteigening der voor
melde perceelen heeft uitgesproken en de 
schadeloosstelling heeft bepaald op voormeld 
bedrag van f 13212.67 met rente als in het 
arrest is omschreven; 

dat de eischer in cassatie tegen deze uit
spraak opkomt met het volgende middel: 

S., althans v. t. van de artt. 158 en 168 
Grondwet, 20 R. 0., 48 en 5" Rv., 1, 2, 22, 
37, 38, 40, 41, 62, 63, 64, 72a Onteig.wet ; 

doordat het Hof, 
na te hebben vastgesteld: 
I. dat de onteigening betreft de perceelen, 

gelegen te Zoeterwoude kadastraal bekend 
Sectie D. nummer 1631 en Sectie D. nummer 
1627, van welke perceelen gedaagde ·eigenaar 
is en waarvan bij meting door deskundigen 
de totale oppervlakte met inbegrip van eenige 
strooken water bedraagt 552 M 2; dat de op
stal bestaat uit een betonnen gebouw, het
welk door den eigenaar in zijn bedrijf wordt 
gebruikt als schilderswerkplaats en lakkerij, 
hoofdzakelijk voor auto's en wagens, land
bouwwerktuigen, etc.; 

2. dat gedaagde in dezen opstal uitoefent 
zijn schildersbedrijf, dat winst oplevert, 
welke winst uitrnaakt de eenige bron van in
komsten van gedaagde als schilder en waar
van hij, zij het op bescheiden voet, kan leven 
en ook leeft; dat voor de uitoefening van zijn 
bedrijf deze schilderswerkplaats een nood
zakelijk vereischte is, en dat, wanneer hij 
deze tengevolge van de onteigening zal moe
ten missen, hij bedrijfsschade lijdt; 

tot de conclusie komt: 
dat gedaagde alleen dan volledig wordt 

schadeloos gesteld, wanneer hij in staat wordt 
gesteld zijn bedrijf op den ouden voet voort 
te zetten, hetgeen gedaagde niet alleen wil, 
maar waartoe hij ook in staat is, zijnde hij 
een man nog in de kracht van zijn leven; 

dat van voortzetting van het bedrijf op den 
ouden voet alleen sprake kan zijn, wanneer 
hij in staat gesteld wordt en waarvoor eigen 
middelen bij hem ontbreken, zich een zelfde 
geschikte werkplaats te verschaffen; dat de 
nieuwe werkplaats evenals de tegenwoordige 
zal dienen te bevatten ook een gedeelte, 
waarin hij lakwerk zal kunnen verrichten; 

en voorts na eenige verweren te hebben 
verworpen in Rechtsoverwe,ring 3, waarin 
ook nog feiten zijn vastgesteld die voor dit 
middel wellicht van belang zijn, wordende 
hier kortheidshalve naar den inhoud van die 
Rechtsoverweging verwezen, overweegt: 

dat op grond van het bovenstaande het Hof 
van oordeel is, dat gedaagde recht heeft op 

volledig herstel in den vorigen toestand, mits
dien op voortzetting van het bestaand be
drijf op den ouden voet en de deskundigen 
voor dit geval op de door hen in het boven
vermeld rapport aangevoerde gronden het 
bedrag der schadeloosstelling, na herziening 
en verbetering in verband met het bezwaar
schrift hebben gesteld op f 13212.67 ; 

dat het Hof - behoudens het hieronder 
overwogene - het eindoordeel der deskun
digen en de gronden, waarop dit berust, over
neemt en tot het zijne maakt en mitsdien de 
door gedaagde te lijden schade vaststelt op 
genoemd bedrag; 

en ten slotte oordeelt: 
3. dat dit oordeel der deskundigen en de 

gronden, waarop dit berust niet ontzenuwd is 
door het van wege eischer daartegen aange
voerde en dat noch het aanbod van eischer, 
noch de beide andere oplossingen, door des
kundigen gegeven, toereikend zijn tot een 
volledig herstel, waarop gedaagde rechtheeft; 

en op die gronden, na een drietal, voor dit 
middel niet van belang zijnde, overwegingen 
naar aanleiding van een tweetal verordenin
gen, de onteigening heeft uitgesproken en de 
schadeloosstelling heeft bepaald op voor
noemd bedrag van f 13212.67, 

Ten onrechte, daar de hiervoren onder 1 en 
2 en in rechtsoverweging 3 (en onder 3 vanaf 
het tweede ,,noch") genoemde, door het Hof 
als vaststaande aangenomen, omstandighe
den niet voldoende zijn cim 's Hofs hierboven 
opgenomen conclusies (en de verwerping van 
de beide andere oplossing-en, door deskundi
gen gegeven), te wettigen, omdat een ont
eigende alleen recht heeft op volledige scha
deloosstelling, wat eenerzijds geenszins me
debrengt, dat een onteigende, die in het ont
eigende een bedrijf uitoefent, onder alle om
standigheden er aanspraak op kan maken in 
staat te worden gesteld elders een pand te 
verkrijgen en in te richten, geschikt om daar
in zijn bedrijf op denzelfden voet voort te 
zetten, anderzijds wel medebrengt, dat bij de 
bepaling van de schadeloosstelling er van 
mag (ja : moet) worden uitgegaan, dat een 
onteigende op redelijke wijze zal handelen 
om de door hem tengevolge van de onteige
ning te lijden schade te beperken, en: 

ten eerste uit die vaststaande omstandig
heden niet volgt (ja zelfs door het Hof niet 
is vastgesteld, dat daaruit volgt), dat gedaag
de op redelijke wijze zou handelen, -door over 
te gaan tot een herstel van zijn bedrijf op den 
door het Hof bedoelden ouden voet, noch uit 
de mededeeling van het Hof, dat de andere 
oplossingen, door deskundigen gegeven, on
toereikend zijn tot een volledig herstel, volgt 
(ja zelfs door het Hof niet is vastgesteld, dat 
daaruit volgt), dat die beide andere goed
koopere, en door eischer verdedigde, oplos
singen onredelijk waren; , 

ten tweede gedaagde op onredelijke wijze 
zou handelen, indien hij ter voorkoming van 
het gemis van zijn zoo bescheiden bedrijfs
inkomsten (zie de rapporten van deskundi
gen) zou maken de onevenredige hooge kos
ten, noodig voor het door het Hof bedoelde 
herstel van het bedrijf op den ouden voet, nu 
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de daaraan verbonden kosten zoo veel hooger 
zijn dan de kosten volgens deskundigen ver
bonden aan de beide andere, door deskun
digen gegeven oplossingen, en het Hof niet 
heeft beslist, dat de daarop betrekking heb
bende berekeningen van deskundigen onjuist 
zouden zijn en gedaagde bij geen van die 
beide oplossingen volledige schadeloosstel
ling zou ontvangen, noch dat daarbij van ge
daagde iets onredelijks zou worden gevergd, 
immers zich ertoe heeft bepaald die oplossin
gen te verwerpen, omdat zij ontoereikend 
zouden zijn tot een volledig herstel, met deze 
laatste woorden kennelijk doelende op een 
volledig herstel in den vorigen toestand, n.l. 
voortzetting van het bedrijf op den ouden 
voet, immers deskundigen bij die beide op
lossingen ook bedoelden volledige schadeloos
stelling toe te kennen, echter zonder herstel 
van het bedrijf op den ouden voet; 

en in elk geval 's Hofs arrest op dit stuk 
(de redelijkheid van het herstel, en het rede
lijke of onredelijke der beide andere oplossin
gen, alles in verband met de omstandigheden, 
het alleen dan volledig schadeloos gesteld 
worden van gedaagde, wanneer hij in staat 
gesteld wordt zijn bedrijf op den ouden voet 
voort te zetten) - ook voor wat betreft de 
verwerping der beide andere oplossingen -
niet naar den eisch der wet met redenen is 
omkleed, o. a. doordat het niet inhoudt de 
feiten en omstandigheden noodig ter beoor
deeling van die redelijkheidsvragen, of wel 
noodig ter beoordeeling van de vraag of ge
daagde recht heeft op vergoeding van de kos
ten van herstel van zijn bedrijf op den ouden 
voet, wat te meer klemt nu a. eischer de oplos
sing, die het Hof heeft aanvaard, als onrede
lijk heeft bestreden; b. eischer de beide an
dere oplossingen van deskundigen - speciaal 
de derde -, die volgens het, door het Hof 
niet weersproken, oordeel van deskundigen 
en van eischer veel goedkooper zijn, en waar
van de derde oplossing (gedeeltelijke voort
zetting van het bedrijf) naar het oordeel van 
deskundigen en van eischer ,.de meest prac
tische en voor gedaagde de beste" is, heeft 
voorgestaan; 

terwij l, indien het Hof met de woorden 
,.noch de beide andere oplossingen, door des
kundigen gegeven, toereikend zijn tot een 
volledig herstel" (zie onder 3) zou hebben 
bedoeld uit te drukken, dat geen dier beide 
andere oplossingen, welke ook - speciaal de 
derde, zijnde de goedkoopste tevens redelijke 
oplossing - door eischer zijn verdedigd, zou
de leiden tot betaling van volledige schade
loosstelling, 's Hofs arrest mede niet naar den 
eisch der wet met redenen is omkleed, daar 
alsdan 's Hofs arrest geen inzicht geeft ten 
aanzien van de (juridische en feitelijke) re
denen, die het Hof hebben geleid tot verwer
ping der beide andere oplossingen; 

0. hieromtrent: 
dat het Hof niet alleen heeft vastgesteld 

wat in het middel onder 1 en 2 is weergege
ven, doch ook dat van Remmen is een man 
in de kracht van zijn !even, die zijn bestaande 
bedrijf wil en ook kan voortzetten, en voorts 
dat, zooals omstandig in 's Hofs arrest is uit-

eengezet, het gedeelte van zijn bedrijf, dat 
bestaat in het verrichten van lakwerk, niet 
alleen thans, ondanks de ongunstige tijdsom
standigheden, winstgevend is, doch boven
dien de belofte inhoudt van een toekomstig 
herstel; 

dat het Hof nu, gelet op al deze vastge
stelde feiten, heeft geoordeeld, dat van Rem
men alleen dan volledig wordt schadeloos 
gesteld, indien h ij in staat wordt gesteld zijn 
bedrijf op den ouden voet voort te zetten, en 
dat daarentegen de eerste en de derde der 
bovenvermelde door de deskundigen aange
geven oplossingen ontoereikend zijn tot een 
volledig herstel, waarop van Remmen recht 
heeft; 

dat daaruit geenszins blijkt, dat het Hof 
zou hebben aangenomen, dat van Remmen, 
al zou hij redelijk handelen door ter beper
king van de te lijden schade hetzij zijn ge
heele bedrijf stop te zetten, hetzij dit be
drijf op de door de deskundigen in hun derde 
oplossing aangegeven wijze in te krimpen, 
toch op voortzetting van zijn bedrijf in een 
ander pand recht zou hebben, doch 's Hofs 
overwegingen slechts deze lezing toelaten, 
dat onder de vastgestelde omstandigheden 
alleen bij aanvaarding van de tweede oplos -
sing, waarbij als grondslag bij de bepaling 
der schadeloosstelling wordt genomen, dat 
van Remmen in staat wordt gesteld om zijn 
bestaande bedrijf naar een nieuwe eigen 
werkplaats over te brengen, tegenover dezen 
de redelijkheid wordt in acht genomen en 
hem de volledige schadeloosstelling wordt 
verzekerd, waarop hij volgens de wet recht 
heeft; 

dat het Hof er daarbij kennelijk - en te
recht - van is uitgegaan, dat van iemand 
als van Remmen, die een eigen zelfstandig 
bedrijf heeft, waarvan hij kan !even en dat 
hij wil en nog gedurende vele jaren zal kun
nen voortzetten, redelijkerwijs niet is te ver
gen, dat hij ter wille van de hier daarbij be
trokken geldelijke belangen der onteigenende 
partij dat bedrijf laat varen om ter gedeelte
lijke voorziening in zijn onderhoud hier of 
daar, wellicht in ondergeschikte betrekkin
gen, een nieuw arbeidsveld te moeten zoeken, 
noch dat hij een gedeelte van zijn bedrijf, 
met name het lakbedrijf met zijne gunstige 
vooruitzichten opgeeft; 

dat uit het voorgaande volgt, dat het mid-
del in al zijn onderdeelen faalt; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 350, Red.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Post alia: 
Het voorgedragen middel bevat een mate

rieele en een formeele bestrijding van bet 
arrest. Wat het materieele gedeelte betreft 
kan vooropgesteld worden, dat het juist is 
dat een onteigende, die een bedrijf uitoefent, 
niet onder alle omstandigheden er aanspraak 
op kan maken, dat hij in staat wordt gesteld, 
zijn bedrijf op den ouden voet voort te zetten. 
Dit is onlangs duidelijk beslist in een arrest 
van 27 Mei 1942 (1942 no. 566, Red.) in zake 
Bergwerf tegen de gemeente Maassluis, waar 
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het een bedrijf gold dat geen winst opleverde 
en geen redelijk uitzicht bood in de toekomst 
levensvatbaar te zijn. Evenals in de onder
havige zaak werd daar het bedrijf uitgeoefend 
in een pand en Uw Raad oordeelde dat bij de 
bepaling van de schadeloosstelling er van 
mocht worden uitgegaan dat de onteigende 
op redelijke wijze zou handelen om de schade 
te beperken en derhalve onder bovengenoem
de omstandigheden geen kosten zou maken 
voor verkrijging en inrichting van een nieuw 
bedrijfspand. 

Uit het thans bestreden arrest blijkt echter 
dat het Hof iich niet op het standpunt heeft 
gesteld, dat verweerder onder alle omstandig
heden recht heeft op herstel in den vorigen 
toes tan d. 

Het Hof zegt we! is waar niet uitdrukke
lijk, dat naar zijn meening verweerder rede
lijk zou handelen, indien hij het bedrijf in 
den ouden vorm voortzet, maar het Hof ba
seert het recht daartoe van verweerder op 
verschillende feiten, die op die redelijkheid 
betrekking hebben, n.l. dat het schildersbe
drijf, waarvoor de nieuwe werkplaats noodig 
is, winst oplevert en wel zooveel, dat ver
weerder daarvan op bescheiden voet kan le
ven en voorts, dat het bedrijf we! is waar 
door den oorlog in een bepaald gedeelte is 
getroffen, maar dat redelijkerwijze kan war
den verwacht, dat ook dat gedeelte zich zal 
herstellen en misschien zelfs zal uitbreiden. 
In ieder geval blijkt uit deze overwegingen 
van het arrest dat het Hof niet zonder meer 
een recht van verweerder op herstel van zijn 
bedrijf in den ouden toestand heeft aange
nomen. 

Eischer beweert dat niet gebleken zou zijn 
dat verweerder redelijk zou handelen, indien 
hij het bedrijf opnieuw in een werkplaats zou 
gaan uitoefenen en hij beweert zelfs, dat wel 
gebleken zou zijn dat verweerder in dat geval 
onredelijk zou handelen. Deze beweringen 
baseert hij op het deskundigenrapport, waar
in, als gezegd, bovengenoemde twee veel 
goedkoopere oplossingen van de bedrijfs
schadevergoeding worden gegeven. Het 
spreekt echter m. i. van zelf dat Uw Raad 
aan deze beweringen geen beteekenis zal 
hechten, omdat uit niets blijkt, dat het Hof 
zich met de feitelijke gegevens, waarop die 
twee oplossingen berusten, heeft vereenigd 
en dus evenals de deskundigen die oplossin
gen als een volledige schadevergoeding be
schouwd heeft. Op deze wijze kan dus de re
delijkheid van de derde oplossing, het herstel 
van den vorigen toestand, die het Hof aan
vaard heeft, niet worden aangetast. 

lets geheel anders echter is of het Hof we! 
het stilzwijgen bewaren mocht over de waar
de van die andere oplossingen, die door des
kundigen gegeven zijn, nu beide, als gezegd, 
een belangrijk lagere becijfering der bedrijfs
schade meebrachten en een daarvan zoowel 
door deskundigen als door eischer uitdruk
kelijk als de beste is gequalificeerd. 

Is het arrest we! behoorlijk met redenen 
omkleed ten aanzien van de vraag of ver
weerder redelijk zou handelen met een her
stel van het bedrijf op den ouden voet? 

Erkend moet immers worden dat een wijze 
van handelen slechts dan redelijk is als die 
wijze van handelen niet alleen op zich zelf 
genomen begrijpelijk is, maar ook den toets 
der vergelijking met andere wijzen van han
delen kan doorstaan, m. a. w. dat de redelijk
heid eener handeling een relatief begrip is. 

N aar mijn meening kon het Hof onder de 
bestaande omstandigheden niet volstaan met 
te overwegen dat de beide andere door des
kundigen gegeven oplossingen niet toerei
kend zijn tot een volledig herstel en had het 
Hof de gronden voor die ontoereikendheid 
nader moeten aangeven. Indien het Hof be
doelde ,,niet toereikend voor een herstel in 
den vorigen toestand van het bedrijf" ware 
dit vanzelfsprekend, maar, zooals bovenge
zegd, niet voldoende voor een terzijdestelling 
daarvan. Indien het Hof daarentegen bedoel
de ,,niet toereikend voor een volledige scha
devergoeding" had het Hof behooren aan te 
geven, waarom dit z. i. niet het geval was. 

Ik concludeer dat het arrest zal worden 
vemietigd en dat de zaak zal worden verwe
zen naar een aangrenzend Hof, met bepaling 
dat over de kosten van deze cassatieproce
dure bij het eindvonnis zal worden beslist. 

(N. J.) 

r4 October r942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet art. 40.) 

Nu de Rechtb . heeft aangenomen, dat 
het huren van eene andere woning voor
deeliger uitkomt dan aankoop van een 
antler perceel , terwijl de huur, die be
taald moet worden f 137.50 per jaar 
meer bedraagt dan de te maken rente 
van het voor vermogensschade toe te 
kennen bedrag, vermeerderd met de 
bespaarde lasten en onderhoudskosten 
van het te onteigenen huis, heeft zij 
terecht het gekapitaliseerde bedrag van 
voormelde som als vergoeding van per
soonlijke schade toegekend. Hieraan 
staat niet in den weg, dat de schade 
slechts verband houdt met de derving 
van het genot, waartoe verweerster als 
eigenares van het onteigende goed was 
gerechtigd, nu die derving toch onder de 
hier vastgestelde omstandigheden inder
daad voor verweerster eene bijkomende 
inkomenschade medebracht. 

De Burgemeester van Amsterdam, als 
zoodanig deze gemeente in rechten vertegen
woordigende en voor haar ten fine van ont
eigening optredende, wonende te Amsterdam, 
eischer tot cassatie van een tusschen partijen 
gewezen vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Amsterdam van 30 Juni I942, adv. Mr. F. 
N. Westerouen van Meeteren, 

tegen: 
I. Anna Maria Lensing, weduwe van Albertus 
Throns, wonende te Amsterdam, verweerster 
in cassatie, adv. Mr. L. J. E. van Meeverden; 
II. de gemeente Amsterdam, waarvan de ze
tel gevestigd is te Amsterdam, medeverweer -
ster in cassatie, adv. Mr. G. H. C. Boden
hausen. 
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De Hoage Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden vonnis blijkt: 
dat bij dat vonnis ten behoeve der ge-

meente Amsterdam de onteigening in het 
belang der volkshuisvesting is uitgesproken 
van het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Slaten Sectie D . no. 1464, toebehoorend aan 
de verweerster sub I genoemd; 

dat het bedrag der schadeloosstelling is 
vastgesteld op f 9162.50 met wettelijke inte
ressen; 

dat deze schadeloosstelling is samengesteld 
uit een bedrag van f 7500 wegens vermogens
schade, f 1512.50 wegens inkomensschade en 
f 150 wegens kostenvergoeding; 

dat het bedrag van f 7500 uitmaakt de ver
koopwaarde van het onteigende perceel, een 
erf met waning; 

dat ten aanzien van het bedrag aan inko
mensschade van f 1512.50, de Rechtbank 
heeft overwogen: 

,,dat de deskundigen deze schade aldus be
rekenen: gedaagde, die weduwe is en !eefde 
van een inkomen van f 850 ' s jaars - daar
onder begrepen datgene wat zij van haar in
wonende dochter voor die inwoning verkrijgt 
- met vrij wonen in het te onteigenen per
ceel, heeft tengevolge van de te verwachten 
onteigening met onmidde!lijke inbezitneming 
een waning gehuurd van f 45 per maand, 
waarbij deskundigen aannemen dat zij geen 
waning heeft kunnen vinden voor een huur
som gelijk aan het bedrag van de rente, die 
zij met het voor vermogensschade toe te leg
gen bedrag kan kweeken, zijnde per jaar 
3 ½ % van f 7500 f 262.50, vermeerderd met 
de uitgespaarde lasten en onderhoudskosten 
van het te onteigenen, zijnde f 140 per jaar, 
bedragende de daardoor te lijden schade der
halve (f 540 - f 262 .50 - f 140) f 137.50 per 
jaar, wat beteekent een schade tot een bedrag 
van de contante waarde van een som van 
f 137.50 gedurende 13 jaren of rr X f 137.50 
is f 1512.50; 

dat de Rechtbank zich met deze bereke
ning kan vereenigen, daar, zooals deskundi
gen berekenen en de Rechtbank juist acht, 
eene andere wijze van schadeloosstelling 
duurder zou uitkomen; te weten: gedaagde 
in de gelegenheid stellen een ander huis aan 
te koopen, waarin zij op gelijke wijze als tot 
nu toe zou kunnen voortleven; dat haar im
mers dan een bedrag boven dat, hetwelk zij 
als vermogensschade ontvangt, zou moeten 
warden uitgekeerd, berekenen de deskundi
gen dit bedrag aldus: f rooo voor het z.g. uit 
handen breken, f 585 voor kosten va!lende op 
den aankoop en f 172.05 voor het vestigen 
van een hypotheek, ter hoogte van het bedrag 
dat thans ook op bet te onteigenen perceel 
rust, tezamen derhalve f 1775.05; 

dat eischer van meening is dat gedaagde 
geen inkomensschade lijdt omdat de huur
waarde van het te onteigenen gesteld moet 
warden op f 400 's jaars, waarvan betaald 
moet warden f 140 's jaars aan lasten, zoodat 
overblijft f 260, terwijl gedaagde als op
brengst van het haar uit te keeren bedrag ad 
f 7500 tegen 3 ½ % rente 's jaars zal ontvan
gen f 262.50; 

dat naar het oordeel der Rechtbank deze 
berekening faalt, omdat gedaagde dan niet 
schadeloos zou warden gesteld voor het weg
vallen van een bestaansbron, namelijk voor 
het gemis van dat dee! van haar inkomen 
hetwelk bestaat in vrij wonen, waarvoor zij 
immers voortaan zal moeten betalen per jaar 
f 540 ( waarop, zooals hooger vermeld in min
dering kan strekken f 262.50 aan rente en 
f 140 aan bespaarde kosten); 

dat eischer, nog opmerkende dat deskun
digen hebben medegedeeld, dat gedaagde aan 
haar dochter woonruimte - n.l. de boven
verdieping van het te onteigenen - ver
strekte, waartegenover de dochter aan de 
moeder kost verschafte en f 4 per week be
taalde, van meening is dat voor de moeder 
alleen het huren van een waning van f 45 
's maands niet noodig was, zoodat, nu zij dit 
we! deed, de dochter mede profiteert van de 
door deskundigen voorgestelde schadever
goeding; 

dat echter de Rechtbank niet kon inzien 
dat het blijven samenwonen van moeder en 
dochter van belang is voor het berekenen van · 
de schadevergoeding, daar toch v66r en na 
het verlaten van het te onteigenen perceel en 
het betrekken van een huurwoning de bij
drage van de dochter (of van een ander aan 
wie logies mocht warden verstrekt) strekt 
om het inkomen van gedaagde op het peil 
van f 850 's jaars - en daarmede het blijven 
voortleven op den voet waarop tot nu t oe 
werd geleefd - te houden; dat daardoor de 
dochter mede profiteert van de wijze waarop 
gedaagde schadeloos wordt gesteld, kan waar 
zijn, doch dat kan ook gezegd warden van 
allen die belang hebben bij de mogelijkheid 
van gedaagde om na de onteigening op de
zelfde wijze te blijven voortleven als voor
heen ;" 

O. dat als middel van cassatie is opgewor
pen: 

S. en v. t. van de artt. 158 Grondwet, 1, 2, 

37, 40, 41, 77, 88 Onteig.wet, 48 Rv., 
doordat de Rechtbank aan verweerster bo

ven en behalve vergoeding wegens vermo
gensschade heeft toegekend een bedrag van 
f 1512.50 wegens inkom-ensschade, zulks op 
de voor die beslissing in het aangevallen von
nis vermelde gronden, waarbij de Rechtbank 
bepaaldelijk overwoog zich met de tot dit be
drag leidende berekening van deskundigen te 
kunnen vereenigen, daar, zooals deskundigen 
berekenen en de Rechtbank juist acht, een 
andere wijze van schadeloosstelling duurder 
zou uitkomen, te weten verweerster in de 
gelegenheid stellen een ander huis aan te 
koopen, waarin zij op gelijke wijze als tot nu 
toe zou kunnen voortleven en verwierp de 
door eischer gevolgde berekening volgens de
welke verweerster geen inkomensschade lijdt, 
falende naar het oordeel der Rechtbank deze 
berekening omdat verweerster dan niet scha
deloos zou warden gesteld voor het wegvallen 
van een bestaansbron; 

ten onrechte 
omdat de enkele omstandigheid dat de ont

eigende partij zich ter verkrijging van een 
genot, ~elijkwaardig aan dat, hetwelk de ont-
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eigende zaak haar verschafte, grootere offers 
zou moeten getroosten dan met de inkomsten 
der schadeloosstelling kunnen worden be
streden, de toekenning eener extra-vergoe
ding wegens te lijden inkomensschade niet 
wettigt noch die partij het recht geeft op 
kosten van den onteigenaar in de gelegen
heid te worden gesteld een antler, soortgelijk 
vermogensobject aan te koopen, kunnende 
de aangevallen beslissing ook niet haar recht
vaardiging vinden in het door de Rechtbank 
aangenomen wegvallen van een bestaans
bron, zoodat verweerster aanspraak zou kun
nen doen gelden op schadeloosstelling voor 
het gemis van dat dee! van haar inkomen, 
hetwelk bestaat in vrij wonen, nu noch be
weerd noch beslist is dat die ,,bestaansbron" 
verband houdt met andere omstandigheden 
dan het genot, waartoe verweerster als eige
nares van het te onteigenen goed was gerech
tigd; 

0. aangaande het middel: 
dat de Rechtbank met de deskundigen 

aanneemt, dat de verweerster, die het ont
eigende huis met hare dochter bewoont, voor 
den aankoop van een antler huis, waarin zij 
in gelijke woningbehoefte zou kunnen voor
zien, boven het bedrag van f 7500, waarop 
de verkoopwaarde van het onteigende huis 
is te stellen, nog een bedrag van f 1757.05 zou 
moeten uitgeven, terwijl indien zij eene soort
gelijke woning huurt, zij voortaan f 540 huur 
per jaar zal moeten betalen, zijnde f 137.50 
per jaar meer dan de te maken rente van 
het voor vermogensschade toe te kennen be
drag vermeerderd met de bespaarde lasten 
en onderhoudskosten van het onteigende 
huis; 

dat de Rechtbank, bevindende dat de voor
melde kosten van wederbelegging hooger zijn 
dan het gekapitaliseerde bedrag ad f 1512.50 
van de vermelde jaarlijksche schade, terecht 
heeft aangenomen, dat hier de onteigende 
door de onteigening van haar woonhuis we
gens derving van het gebruik daarvan 
eene persoonlijke schade lijdt, beloopende 
f 1512. 50, welke haar, wil zij volledig worden 
schadeloos gesteld, behoort te worden ver
goed; 

dat hieraan niet in den weg staat, dat de 
schade slechts verband houdt met de derving 
van het genot, waartoe verweerster als eige
nares van het onteigende goed was gerech
tigd, nu die derving toch onder de hier vast
gestelde omstandigheden inderdaad voor ver
weerster eene bijkomende inkomensschade 
medebracht; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (Salaris resp. f 150 
en f 25, Red.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Post alia: 
De Rechtbank heeft blijkens bovenvermel

de overwegingen feitelijk vastgesteld: 
1. dat verweerster Lensing de onteigende 

woning zelf bewoonde; 
2. niet alleen dat zij geen woning heeft 

kunnen vinden voor een huursom gelijk aan 
het bedrag van de rente, die zij met het voor 
vermogensschade toe te leggen bedrag kan 
kweeken, vermeerderd met de uitgespaarde 
lasten en onderhoudskosten van de onteigen
de woning, maar ook dat zij voortaan voor 
het gemis van het vrije wonen f 540 per jaar 
huur zal moeten betalen. 

Kon de Rechtbank hieruit afleiden dat aan 
verweerster niet alle schade, die een recht
streeksch en noodzakelijk gevolg der onteige
ning is, zou worden vergoed, indien zij alleen 
de werkelijke waarde van haar woning als 
schadeloosstelling ontving? 

Ik beantwoord die vraag bevestigend en 
acht het middel ondeugdelijk. Voor zoover 
daarin gezegd wordt, dat bovengenoemde fei
ten niet wettigen, dat verweerster in de ge
legenheid wordt gesteld een soortgelijke wa
ning als de onteigende aan te koopen, is het 
juist. Dit recht heeft de Rechtbank haar ech
ter niet toegekend. Zij heeft op het voetspoor 
van deskundigen berekend wat voordeeliger 
uitkwam: huren dan wel aankoop van een 
verweerster passende woning, en is tot de 
conclusie gekomen, dat huur de billijkste op
lossing was en dat daarom volgens een op 
huur gebaseerde berekening, de inkomens
schade, die verweerster leed door het gemis 
van vrij wonen, moest worden vergoed. 

Wat het verdere gedeelte van het middel 
aangaat, zijn daarin m. i . de overwegingen 
der Rechtbank niet volledig weergegeven. 
De vergoeding wegens inkomensschade is 
niet toegekend omdat vrij wonen onder alle 
omstandigheden een bestaansbron is die in 
denzelfden vorm, waarin zij aanwezig is, moet 
kunnen worden hersteld, maar omdat het 
vrije wonen in dit geval gepaard ging met 
een bijzondere omstandigheid nl. deze, dat 
het verkrijgen van een andere geschikte wa
ning, waarop verweerster als zelf-bewoonster 
van het onteigende toch recht had, voor haar 
noodzakelijk grootere offers meebracht dan 
zij uit de renten van de haar toe te kennen 
vermogensschade kon bestrijden. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep met veroordeeling van eischer q.q. in 
de kosten. 

(N. J.) 

IJ October I942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming. (Lager Onderwijswet 1920 
a rt . 55quater.) 

Voor toepassing van art. 55quater is 
i. c. geen aanleiding, nu weliswaar onder 
de kosten van instandhouding een be
drag moest worden opgenomen wegens 
kosten van binnenverfwerk, doch het 
hier een gewone voorziening betreft, 
welke van tijd tot tijd bij elk school
gebouw pleegt voor te komen, en waar
van de kosten over eenige jaren behooren 
te worden verdeeld. - Onder de kosten, 
bedoeld in art. 55bis dient niet te worden 
gerekend d e huurprijs voor een lokaal 
voor het onderwijs in lichamelijke oefe
ning, daar dit art. slechts betrekking 



331 15 OCTOBER 1942 

heeft op de kosten, bedoeld in art. 55 
onder e tot en met h en o, zoodat de 
uitgaven wegens huur, vermeld in 
art. 55 onder c, buitende toepassing van 
art. 55bis vallen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Valkenswaard te
gen de dezerzijdsche beschikking van II 
Maart 1942, n°. 2181, afd., L. 0., houdende 
afwijzing van het verzoek van den appellant 
om toepassing van art. 55quater der Lager
Onderwijswet 1920 ten aanzien van de eenige 
openbare lagere school aldaar over het jaar 
1942; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 October 1942, n°. 126; 

0. dat bij de evenvermelde dezerzijdsche 
beschikking is overwogen, dat het bedrag 
der in het eerste lid van art . 55bis der Lager
Onderwijswet 1920 bedoelde kosten voor de 
openbare lagere school in de gemeente Val
kenswaard voor het jaar 1942 is geraamd op 
f 19.43 per leerling; dat verschillende posten 
der begrooting van uitgaven voor 1942, te 
weten die van instandhouding van het 
schoolgebouw enz. (f 411.50) en die voor ver
lichting, verwarming en schoonhouden 
(f 329.75) aanzienlijk hooger zijn geraamd, 
dan voor een school met gemiddeld over 
1941 47 2/ 3 leerling noodzakelijk kan worden 
geacht; dat het hierdoor ontstane hooge 
exploitatiecijfer per leerling geen grond op
levert voor de toepassing van art. 55quater 
der wet; 

dat de burgemeester van Valkenswaard in 
beroep aanvoert, dat blijkens specificatie, op
genomen in zijn schrijven aan den Secretaris
Generaal van het Departement van Opvoe
ding, Wetenschap en Kultuurbescherming, 
d.d. 26 Februari 1942, n°. 534, afdeeling 
Financien, onder de instandhoudingskosten 
ad f 41 I .50 tevens is begrepen een bedrag 
van f 150.- wegens kosten van binnenverf
werk, vermeerderd met de hierover door den 
dienst Gemeentewerken te berekenen 15 % 
omslagkosten; dat het dringend noodzakelijk 
is het inwendige der school in 1942 opnieuw 
te schilderen, aangezien de lokalen en de 
gangen der openbare lagere school in zooda
nigen staat verkeeren, dat uitstel hiervan 
niet !anger kan worden gedoogd, vooral daar 
sinds jaren geen uitgaven voor binnenverf
werk op de begrooting werden gebracht; dat 
voor de raming der andere instandhoudings
kosten, alsmede die voor verlichting en ver
warming, als maatstaf werden genomen de 
werkelijk gedane uitgaven over voorafgaande 
jaren; daarbij rekening houdend met een 
geringe verhooging wegens stijging der prij 
zen; dat in vergelijking met de begrooting 
voor het dienstjaar 1941 de hierboven be
doelde uitgaven - met uitzondering van de 
extra-kosten voor binnenverfwerk - zelfs 
in totaal voor 1942 ± f 16.- lager zijn ge
raamd; dat het daarom ten zeerste verwon
dering wekt, dat thans op het verzoek in
gevolge art. 55quate1· afwijzend is beschikt, 
temeer daar de bijzondere omstandigheden 

waarin de eenige openbare lagere school ter 
plaatse verkeert en welke over de jaren 1936 
tot en met 1941 zeer terecht aanleiding heb
ben gegeven tot toepassing van het onder
werpelijke wetsartikel, sedertdien geen wij 
ziging hebben ondergaan; dat het hooge kos
tenbedrag per leerling voor 1942, evenals 
vorige jaren, uitsluitend zijn oorzaak vindt 
in het geringe aantal leerlingen, dat deze 
school bezoekt en niet in de uitgaven, welke 
aan de instandhouding der school ten koste 
worden gelegd, vermits deze tot het minimum 
zijn beperkt; dat immers, wanneer het ge
raamde bedrag voor de uitvoering van het 
binnenverfwerk - met inbegrip der omslag
kosten in totaal bedragende f 172.50 - van 
de begrooting 1942 wordt afgevoerd c.q. 
naar den kapitaaldienst wordt overgebracht , 
het bedrag per leerling toch nog zou moeten 
worden becijferd op f 15.81, welke bedrag 
f 0.15 lager is dan het vastgestelde kosten
bedrag per leerling over 1941, hetgeen geen 
bezwaar bleek te vormen om over dat jaar 
te voldoen aan het verzoek tot toepassing 
van art . 55quater der Lager-Onderwijswet 
1920; dat vermeend wordt, dat met de boven
aangehaalde omstandigheden geen voldoende 
rekening is gehouden, gezien de gronden, 
waarop de afwijzende beslissing steunt; dat 
toepassing van art. 55quater bovendien in 
verband met de begrootingspositie van de 
gemeente zeer wenschelijk moet worden ge
acht; dat, wanneer het abnormaal hooge 
kostenbedrag per leerling voor het openbaar 
Jager onderwijs voor de toekenning der ver
goeding ex art. IOI der Lager-Onderwijswet 
1920 als maatstaf moet worden genornen, de 
laatstgenoemde vergoeding zal dienen te 
worden geraamd op 2000 X f 19.43 = 
f 38,860.-, verminderd met f 354.- wegens 
geraamde instandhoudingskosten van de in 
bruikleen gegeven scholen, hetgeen tengevol
ge zou hebben een verhooging der uitgaven 
met een bedrag van ± f 25,000.-; dat door 
deze onnoodige verzwaring van lasten het 
evenwicht in het gemeentelijk budget zoo
danig zou worden verstoord, dat een over
heidsbijdrage zou moeten worden verleend; 
dat de besturen van alle bijzondere scholen 
van 1936 af genoegen hebben genomen met 
een bedrag van f 7.- per leerling, welk be
drag steeds voldoende bleek te zijn om in 
de instandhouding behoorlijk te voorzien; 
dat op grond van het bovenstaande zijns 
inziens het toepasselijk verklaren van art. 
55quater der Lager-Onderwijswet 1920 alles
zins gerechtvaardigd is, ook voor 1942; 

0. dat hetgeen de burgemeester van Val
kenswaard in beroep heeft aangevoerd geen 
grond kan opleveren om alsnog het verzoek 
tot toepassing van art. 55quater der Lager
Onderwijswet 1920 in te willigen; 

dat de burgemeester weliswaar aanvoert, 
dat onder de kosten van instandhouding een 
bedrag van f 150.- moest worden opgeno
men wegens kosten van binnenverfwerk, 
doch dat het hier een gewone voorziening 
betreft, welke van tijd tot tijd bij elk school
gebouw pleegt voor te komen, en waarvan de 
kosten over eenige jaren behooren te worden 
verdeeld; 

dat de burgemeester in een tot den Raad 
van State gerichte nadere memorie voorts 
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nog heeft opgemerkt, dat in de ambtsberich
ten van het Rijksschooltoezicht bij de bereke
ning van het bedrag der exploitatiekosten, 
hetwelk voor een school als de onderhavige 
redelijk is te achten, ten onrechte geen reke
ning zou zijn gehouden met een verhooging 
van f 0.50 per Jeerling wegens administratie
kosten, doch dat blijkens een nader, op ver
zoek van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, uit
gebracht ambtsbericht van den Hoofdinspec
teur van het Lager-Onderwijs in de eerste 
hoofdinspectie dit bedrag we! in de desbe
treffende berekening was opgenomen, te 
weten in het onder o uitgetrokken bedrag 
van f I.- per leerling; 

dat de burgemeester er in de bedoelde 
memorie ook nog op gewezen heeft, dat, wat 
de onderwerpelijke school betreft, tot de 
kosten, bedoeld in art. 55bis der Lager
Onderwijswet 1920, ook dient te worden gere
kend een bedrag van f 200.-, zijnde de huur
prijs voor een lokaal voor het onderwijs in 
de Echamelijke oefening, doch dat dit niet 
juist is, aangezien art. 55bis blijkens zijn 
bewoordingen slechts betrekking heeft op de 
kosten, bedoeld in art. 55, onder e tot en met 
h en o, zoodat de uitgaven wegens huur, ver
meld in art. 55 onder c, buiten de toepassing 
van art. 55bis vallen; 

dat de appellant ook overigens niet aan
nemelijk heeft kunnen maken, dat de open
bare school in bijzondere omstandigheden, 
als bedoeld in art. 55quater, zou verkeeren; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening n°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

r5 October r942. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58 2• lid; Alg. Rijks
ambtenarenreglement art. Bo.) 

Onevenredigheid tusschen de opge
Jegde straf (terugzetting van hoofd
besteller P.T.T. in den rang van kantoor
knecht) en het gepleegde plichtsverzuim 
(misleiding van de commissie van onder
zoek); een ernstige schriftelijke beris
ping ware meer op haar plaats. 

Niet als plichtsve rzuim van den 
ambtenaar P.T.T . aangemerkt; diens 
slordige en onverantwoordelijk beheer 
als penningmeester der onderlinge in
koopvereeniging van het P.T.T.-perso
neel, en evenmin diens grootspraak 
tegenover medebestuurders en leden 
dezer vereeniging. 

Uitspraak in zake: 
J., wonende te Amsterdam, klager, in 

persoon ter openbare terechtzitting versche
nen, bijgestaan door zijn raadsman Mr. H. J. 
van Urk, wonende te 's-Gravenhage, 

tegen: 
den Secretaris-Generaal van het Departement 

van Binnenlandsche Zaken, verweerder, voor 
wien ter openbare terechtzitting als gemach
tigde is opgetreden Mr. C. C. Geijl, referen
daris bij het Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie, wonende te 's-Gra
venhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Secretaris-Generaal van het De

partement van Binnenlandsche Zaken - be
schikkende op het bij bezwaarschrift van 
18 Augustus 1941 door den hoofdbesteller 
bij den Postdienst J. te Amsterdam Postkan
toor ingestelde beroep tegen de hem door den 
Directeur-Generaal der P. T. T. opgelegde 
bestraffing met terugzetting in den rang van 
kantoorknecht met ingang van 13 Septem
ber 1941; gezien het advies van de Perma
nente Commissie van Beroep voor het Staats
bedrijf der P.T.T. d.d. 12 en 19 Februari 1942 
om ,,de den klager opgelegde bestraffing in 
te trekken en hem te bestraffen met een in 
ernstige bewoordingen gestelde schriftelijke 
berisping, waarvan op zijn dienststaat aan
teekening ware te houden"; mede gezien het 
advies van den Directeur-Generaal der P.T.T. 
d.d. 28 April 1942 N°. 99 Sen gelet op art. 64 
van het D .A.P.T.T. - bij besluit van 29 
April 1942 heeft goedgevonden aan klager 
mede te deelen, dat in afwijking van het 
advies van de Commissie van Beroep zijn 
bestraffing wordt gehandhaafd; 

daarbij in aanmerking nemende: 
1°. dat uit de rapporten van de Commissie 

van onderzoek naar de onregelmatigheden, 
welke zich in de O.I.V. hebben voorgedaan 
en uit de door klager tegenover deze com
missie afgelegde verklaringen onweerlegbaar 
is gebleken, dat hij als penningmeester der 
O.I.V. een dusdanig onjuist en onverant
woordelijk beheer heeft gevoerd, dat dit 
meet worden aangemerkt als een der oorza
ken van den grooten omvang, welken de 
geconstateerde onregelmatigheden hebben 
kunnen aannemen; 

2°. dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan 
misleiding : 

a. van zijn medeleden der O.I.V., door de 
ten onrechte - al of niet door hem - ge
wekte meening, dat hij in het bezit was van 
een diploma boekhouden, niet weg te nemen; 

b. van de Commissie van onderzoek, door 
- niet als losse opmerking tijdens de bespre
kingen, doch om aan te toonen, dat het aan 
F. geleende geldbedrag niet aan de O.1.V.-kas 
was onttrokken - tegenover haar bij her
haling te verklaren, dat het grootendeels 
van een aan zijn vader toegevallen erfenis 
afkomstig was, welke verklaring, zooals hij 
later tegenover de po!itie erkende, op fan
tasie berustte; 
en voorts overwegende: 

A. dat de sub 1°. en 2°. bedoelde gedragin
gen ten opzichte van een hoofdbesteller als 
ernstige plichtsverzuimen, als bedoelde in 
art. 80 van het A.R.R. moeten worden aan
gemerkt; 

B. dat aan klager derhalve terecht een 
disciplinaire straf is opgelegd; 

C. dat klager zich willens en wetens dus-



333 21 OCTOBER 1942 

danig onbetrouwbaar heeft betoond en zijn 
reputatie als ambtenaar en als mensch in die 
mate heeft geschaad, dat hij niet !anger in 
de functie van hoofdbesteller kan worden 
gehandhaafd; immers het uitoefenen van 
gezag over een groot personeel kan alleen 
aan een functionnaris van onbesproken 
gedrag worden toevertrouwd; 

D. dat de opgelegde straf, getoetst aan het 
hiervoren overwogene, passend is; 

0. dat Mr. H . J. van Urk voornoemd als 
gemachtigde van klager tijdig tegen voren
bedoeld besluit beroep bij dezen R aad heeft 
ingesteld en op de bij klaagschrift aangevoer
de gronden heeft verzocht met vernietiging 
van dat besluit te willen uitspreken, dat 
tusschen de opgelegde straf en de gepleegde 
feiten geen evenredigheid bestaat; 

0. dat verweerder op de in de contra
memorie gestelde gronden heeft verzocht 
de bestreden beschikking te handhaven met 
alle gevolgen van dien; 

In rechte: 
O. dat ter beslissing van het onderhavige 

geschil moet worden beantwoord de vraag, of 
het bestreden besluit - en daarmede het 
daarbij gehandhaafde strafbesluit van d1;n 
Directeur-Generaal der P.T.T., hetwelk m 
w ezen op gelijke gronden berustte - kan 
worden aangevochten op een der gronden, 
bedoeld in art. 58, lid I en 2, der Ambtena
renwet 1929; 

0. dat de Raad op grond van de uitvoerige 
gedingstukken, waaronder de rapporten 
van de ten deze ingestelde Commissie van 
onderzoek en de ter zittingen van de Per
manente Commissie van Beroep van het 
Staatsbedrijf der P osterijen , Telegrafie en 
Telefonie afgelegde verklaringen, als vast
staande aanneemt: 

dat klager, hoofdbesteller b ij den P.T.T.
dienst te Amsterdam (P.) in de jaren 1935 
en 1936 de functie heeft bekleed van be
stuurslid van de Onderlinge Inkoop Vereeni
ging van het P.T.T.-personeel te Amsterdam 
(0.I.V.); dat tijdens dat bestuurslidmaat
schap meerdere geldelijke onregelmatigheden 
ten nadeele van de 0. I.V. zijn gepleegd door 
F ., toenmaals besteller bij den P.T.T .-dienst 
te Amtserdam, in zijn functie van hoofd
sub-penningmeester van de O.I.V.; dat 
klager als penningmeester der O. I. V. een 
d,usdanig slordig, onjuist en onverantwoor
delijk beheer heeft gevoerd, kennelijk te wij
ten aan zijn onbekwaamheid, dat het moet 
worden aangemerk t als een der oorzaken van 
den grooten omvang, welken de onregelma
tigheden bij de O.I.V. hebben kunnen aan
nemen; dat klager voorts de overige bestuurs
leden en de leden der O.I.V. in den waan 
heeft gelaten , dat hij in het bezit was va n 
het diploma boekhouden, hetwelk hij echter 
niet bezat; dat hij ten slotte vorenbedoelde 
Commissie van onderzoek heeft misleid in den 
zin en op de wijze als in het bestreden besluit 
is aangegeven; 

0. dat verweerder alle des klagers voren
bedoelde gedragingen ten opzichte van hem 
als hoofdbesteller heeft aangemerkt als ern
stige plichtsverzuimen, als bedoeld in art . 80 
van het Algem Rijksambtenarenreglement; 

0. dat de Raad verweerder hierin echter 
niet kan volgen en enkel de misleiding van 

de Commissie van onderzoek als een ernstig 
plichtsverzuim in den zin van vorenbedoeld 
artikel vermag te beschouwen; 

0 . toch dat het op slordige en onverant
woordelijke wijze voeren van het beheer als 
penningmeester der 0.I. V. - kennelijk een 
gevolg van het gemis aan kundigheden, noo
dig voor de goede vervulling van de functie 
van penningmeester - klager geenszins 
stempelt tot iemand, die in strijd met zijn 
plicht als ambtenaar der P.T.T. heeft gehan
deld of die daardoor iets heeft gedaan of 
nagelaten, hetwelk een goed ambtenaar der 
P.T.T. in gelijke omstandigheden behoorde 
na te la ten of te doen; 

0. dat de Raad in dezen ook het in den 
waan laten van de mede-bestuurders en de 
leden der O.I.V., dat klager in het bezit zou 
zijn van het diploma boekhouden, niet be
schouwt als plichtsverzuim in den zin van 
genoemd art. 80, doch hierin, evenals de 
Permanente Commissie van Beroep, veeleer 
ziet zekere grootspraak van klager; 

0. dat wegens het door dezen Raad aange
nomen ernstige plichtsverzuim verweerder 
bevoegd was, krachtens het bepaalde in a rt . 
80, j0 • art. 81, klager te straffen, doch dan 
ook enkel wegens deze overtreding; 

0 . dat, ook al zoude door de gedragingen, 
gezamenlijk genomen, klagers prestige als 
ambtenaar der P.T.T. hebben geleden, de 
Raad de straf van terugzetting in den rang 
van kantoorknecht te zwaar acht voor die 
vorenbedoelde overtreding en met de Per
manente Commissie van Beroep van oordeel 
is, dat een in ernstige bewoordingen gestelde 
berisping, waarva n op klagers dienststaat 
aanteekening ware te houden, in dezen meer 
op haar p!aats zoude zijn; 

0. dat mitsdien op grond van onevenredig
heid tusschen de opgelegde straf en de ge
pleegde overtreding het bestreden besluit 
en het besluit van den Directeur-Generaal 
der P.T.T., vastgesteld d.d. 14 Augustus 
1941, moeten worden nietig verklaard; 

Uitspraak doende in naam van het recht ! 
Verklaart nietig zoowel het besluit van 

verweerder als dat van den Directeu r-Gene
raal der P.T.T., vastgesteld d.d. 14 Augustus 
1941. 

(A. B.) 

21 October 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 275.) 

(Aanslag wegens het hebben van een 
aanplakbord aan een boom in een r,lant
soentje, dat in onderhoud is bij de ge
meente, maar welks grond niet gemeen
te-eigendom is.) 

Art. 275, derde lid, dat den grondslag 
vormt van het tweede lid van art . 1 der 
onderhavige verordening, sprekend van 
gemeentegrond of gemeentewater, kan 
daarmede taalkundig niets anders be
doelen dan grond of water, aan de ge
meente in eigendom toebehoorende, en 
men kan grond, welke bij een gemeente 
slechts in onderhoud is, niet zonder aan 
de taal geweld te doen ,,gemeentegrond" 
noemen. Nu wordt we! in art. 2 der ver
ordening onder voor den openbaren 
dienst bestemden gemeentegrond ook 
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verstaan grond, die bij de gemeente in 
onderhoud is, doch deze uitbreiding mist 
tegenover de bewoordingen van art. 275, 
derde lid, wettelijke kracht. 

Het gebruik of genot, waarvan het 
eerste lid van art. 1 der verordening, in 
overeenstemming met art. 275, eerste 
lid, der Gemeentewet gewaagt, moet zijn 
een gebruik of genot overeenkomstig de 
bestemming van het gemeentewerk. 
0ok indien zou moeten worden aange
nomen, dat het onderwerpelijke plant
soentje is een voor den openbaren dienst 
bestemd gemeentewerk, kan het enkele 
hebben van een aanplakbord, op zekere 
hoogte boven dat plantsoentje aan een 
boom bevestigd, niet worden beschouwd 
als een gebruik of genot overeenkomstig 
de bestemming van het plantsoentje. 

De Hoage Raad, enz.; 
Gezien het beraepschrift in cassatie van A 

te B tegen de uitspraak van den Raad van 
Beraep voor de Directe Belastingen II te 
Rotterdam van 12 Maart 1942 betr. een hem 
opgelegden aanslag in de precariorechten der 
gem. Ridderkerk over het belastingjaar 1941; 

Gezien de stukken; 
0. dat van de verardening, krachtens welke 

de bedoelde aanslag is opgelegd, art. 1 luidt: 
Ten behoeve van de gemeente warden gel

den geheven voor het gebruik of genot van 
voor den openbaren dienst bestemde gemeen
tewerken, bezittingen of inrichtingen, als
mede voor door of vanwege het gemeente
bestuur verstrekte diensten. 

Ten behoeve van de gemeente warden me
de gelden geheven wegens het hebben van 
voorwerpen ender, op, of boven voor den 
openbaren dienst bestemden gemeentegrand, 
ook indien deze gelden niet kunnen warden 
aangemerkt als gevorderd voor het gebruik 
of genot van voor den openbaren dienst be
stemde gemeentewerken , bezittingen of in
richtingen. 

art. 2, aanhef en letter a: 
Bij de toepassing dezer verordening wordt 

verstaan ender: 
a. voor den openbaren dienst bestemden 

gemeentegrand: alle voor het publiek open
staande en toegankelijke wegen, paden, stra
ten, stegen, werven, sloppen, steepen, plei
nen, kaden, plantsoenen, bermen, trattoirs 
en terreinen, voor zoover die bij de gemeente 
in eigendom of onderhoud zijn; 

terwijl art. 4 bepaalt, dat ter zake van het 
gebruik of genot van voor den openbaren 
dienst bestemden gemeentegrond en voor het 
hebben van voorwerpen ender, op of boven 
dien grand, het in art. 1 bedoelde recht voor 
uithang-, reclame- en andere soortgelijke bor
den, minder dan 4 meter boven den beganen 
grand, voor elk voorwerp bedraagt f 1.50 per 
jaar; 

0 . dat uit de gedingstukken blijkt, dat de 
onderwerpelijke aanslag is opgelegd ter zake 
dat belanghebbende, krachtens eene hem 
verleende vergunning, een aanplakbord had 
aan een boom op voor den openbaren dienst 
bestemden gemeentegrond tegenover zijne 
waning, en voorts dat belanghebbende is erf-

pachter van den grand waarop de bedoelde 
boom staat, terwijl die grand niet het eigen
dom is van de gemeente doch van den polder 
0ud en Nieuw Reijerswaard; 

0 . dat, naar de R. v. B. heeft vastgesteld, 
het hier betreft een feitelij.k voor het publiek 
openstaand en toegankelijk plantsoentje, dat 
sinds 1936 in onderhoud is bij de gemeente; 

dat de R. v. B., na deze vaststelling en 
met verwerping van de door belanghebbende 
aangevoerde bezwaren, de bestreden beschik
king van den Gemeenteraad, waarbij belang
hebbendes bezwaar werd afgewezen, heeft 
gehandhaafd; 

0. dat belanghebbende tegen deze uit
spraak opkomt met een tweetal middelen van 
cassatie, die echter buiten behandeling kun
nen blijven, aangezien de Hoage Raad ter
men vindt, de aangevallen uitspraak ambts
halve te vernietigen; 

0. immers dat, naar de hierboven weerge
geven bewoordingen van art. 4 der verarde
ning, de onderwerpelijke aanslag kan zijn ge
baseerd zoowel op het eerste als op het twee
de lid van art. 1 ; 

dat echter art. 275, derde lid, der Ge
meentewet, dat van het genoemde tweede lid 
den grandslag vormt, sprekend van gemeen
tegrand of gemeentewater, daarmede taal
kundig niets anders kan bedoelen dan grand 
of water, aan de gemeente in eigendom toe
behoorend, en men grand, welke bij eene ge
meente slechts in onderhoud is, niet zonder 
aan de taal geweld te doen ,,gemeentegrand" 
kan noemen; 

dat nu we! in art. 2 der verardening ender 
voor den openbaren dienst bestemden ge
meentegrond ook wordt verstaan grand, die 
bij de gemeente in onderhoud is, doch dat 
deze uitbreiding tegenover de bewoordingen 
van art. 275, derde lid, der Gemeentewet 
wettelijke kracht mist; 

dat alzoo, nu vaststaat dat de gemeente 
geen eigenares is van den onderwerpelijken 
grand, de opgelegde aanslag, indien die be
rusten mocht op het tweede lid van art. 1 

der verardening, ten onrechte is opgelegd; 
dat voorts hetzelfde moet gelden indien het 

eerste lid van dat artikel er aan ten grand
slag heeft gestrekt; 

dat toch het gebruik of genot, waarvan dat 
eerste lid, in overeenstemming met art. 275, 
eerste lid, der Gemeentewet gewaagt, moet 
zijn een gebruik of genot overeenkomstig de 
bestemming van het gemeentewerk; 

dat nu, ook indien zou moeten warden aan
genomen, dat het onderwerpelijke plant
soentje is een voor den openbaren dienst be
stemd gemeentewerk, het enkele hebben van 
een aanplakbord, op zekere hoogte boven dat 
plantsoentje aan een boom bevestigd, niet 
kan warden beschouwd als een gebruik of 
genot overeenkomstig de bestemming van 
het plant~oentje; 

dat derhalve de aanslag ten onrechte is 
opgelegd en de bestreden uitspraak niet in 
stand kan blijven; 

Vemietigt die uitspraak, de daarbij ge
handhaafde beschikking van den Gemeente-
raad alsmede den aanslag. (N. J.) 
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21 October 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Raden van Beroep art. 16.) 

E r blijkt niet, dat belanghebbende 
zich voor den R. v. B . op niet-nakoming 
van het in art. 3, lid 2, der onderhavige 
verordening bepaalde (dat v66r de vast
stelling der - maatstaf van berekening 
der belasting zijnde - geschatte ver
koopwaarde der bouwterreinen en gron
den het advies eener commissie wordt 
ingewonnen) heeft beroepen, en, nu 
daaraan een verweer van deels feitelijken 
aard ten grondslag ligt, kan zij d it niet 
voor het eerst in cassatie doen. 

Belanghebbende is blijkbaar van mee
ming, dat d e R. v . B. ook ambtshalve 
had moeten onderzoeken, of aan ge
melde bepaling de hand is gehouden, 
doch ten onrechte, daar de R . v. B. 
slechts dan in een onderzoek daarom
trent had moeten treden, indien niet
nakoming der bepaling was gesteld. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van de 

Coop. Vereeniging A, gevestigd te B , tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen II te Rotterdam van 
20 Jan. 1942, betreffende haren aanslag in de 
bouwterreinbelasting der gem. Oostvoome 
over het belastingjaar 1940; 

Gehoord enz.; Gezien de stukken; 
0. dat volgens art. 1 der Verordening op 

de heffing eener belasting van bouwterreinen 
in de gem. Oostvoome, in die gemeente on
der den naam van bouwterreinbelasting een 
bijzondere belasting wordt geheven van 
bouwterreinen en gronden als bedoeld in art. 
27,., der Gemeentewet, terwijl in art. 3 van 
deze Verordening is bepaald: 

1. De belasting wordt berekend naar de 
geschatte verkoopwaarde van de bouwter
reinen en gronden, als bedoeld in art. 1, vol
gens den toestand bij den aanvang van het 
belastingjaar. 

2. V66r de vaststelling van de geschatte 
verkoopwaarde wordt advies ingewonnen van 
een commissie van drie leden, door den Ge
meenteraad te benoemen; 

0. dat belanghebbende in deze belasting 
over voormeld belastingjaar is aangeslagen 
naar een aan haar in genoemde gemeente ge
legen bouwterrein toegekende verkoopwaarde 
van f 21500, en zij zich na vergeefsche recla
me bij den Gemeenteraad heeft gewend tot 
den R . v. B ., als eenige grief aanvoerende, 
dat die schatting te hoog zou zijn en de waar
de van het terrein gesteld zou moeten wor
den op een veel lager bedrag; 

dat de R. v . B. deze grief evenwel onge
grond heeft bevonden en de beslissing van 
den Gemeenteraad heeft gehandhaafd; 

O. dat belanghebbende in cassatie stelt: 
s. of v . t. van art. 3 lid 2 van voormelde Ver
ordening, en ter toelichting aanvoert: dat een 
commissie van drie leden als in art. 3 lid 2 
bedoeld, in 1940 niet bestond, dat zeker niet 
v66r de vaststelling der geschatte verkoop
waarde het advies van een zoodanige com
missie is ingewonnen, en dat de vraag, of er 
al dan niet een zoodanige commissie heeft 

bestaan, en, zoo ja, of haar om advies is ge
vraagd, bij de behandeling der zaak voor den 
R . v. B. onopgelost is gelaten; 

0. echter, dat niet blijkt, dat belangheb
bende zich voor den R. v. B. op niet-inacht
neming van het in art. 3 lid 2 bepaalde heeft 
b eroepen, en zij dit, nu daaraan een verweer 
van deels feitelijken aard ten grondslag ligt, 
niet voor het eerst in cassatie kan doen; 

dat belanghebbende blijkbaar van mee
ning is, dat de R . v. B . ook ambtshalve had 
moeten onderzoeken, of aan gemelde bepa
ling de hand is gehouden, doch ten onrechte, 
daar de R. v. B . slechts dan in een onder
zoek daaromtrent had moeten treden, indien 
niet-nakoming der bepaling was gesteld; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

27 October 1942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap e n Kultuur
bescherming . (Lager Onderwijswet 1920 
art. 45,) 

Ten onrechte is aan een onderwijzer 
aan een openbare u.1.o.-school geweigerd 
de vrijstelling, bedoeld in art. 45, 2• lid, 
voor het waarnemen van de functie van 
buurtschapshoofd van den Ned. Volks
dienst en d e Winterhulp Nederland. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherrning; 

Gezien het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van 27 Mei 1942, n °. 92, en het daarbij ge
voegde ontwerp-besluit, hetwelk luidde als 
volgt: 

,,De Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming; 

Gezien het beroep, ingesteld door E. 0 . 
Boerstra, onderwijzer aan de openbare school 
voor uitgebreid lager onderwijs te Joure, ge
meente H askerland, tegen het besluit . van 
den Commissaris der provincie Friesland van 
14 Januari 1942, n °. 70, 1ste afdeeling B, 
waarbij hem de vrijstelling, bedoeld in artikel 
45, tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920, 
voor het waamemen van de functie van 
buurtschapshoofd van den Nederlandschen 
Volksdienst en de Winterhulp Nederland voor 
de buurtschap Haskerland is geweigerd ; 

De Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
27 Mei 1942 , n ° . 92); 

O.,dat de Comtnissaris der provincieFries
land bij zijn voormeld besluit aan E. 0. Boer
stra, onderwijzer aan de openbare school 
voor uitgebreid lager onderwijs te Joure, de 
door dezen gevraagde vrijstelling voor het 
waamemen van de functie van buurtschaps
hoofd van den Nederlandschen Volksdienst 
en de Winterhulp Nederland voor de buurt
schap Haskerland heeft geweigerd, op grond, 
dat hij - Commissaris - zich op het stand-
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punt stelt, dat in het algemeen aan den wet
telijken regel, dat een onderwijzer zich uit
sluitend aan zijn taak bij het onderwijs moet 
wijden en geen bijbetrekking behoort te be
kleeden, moet worden vastgehouden en 
slechts bij hooge uitzondering daarvan moet 
worden afgeweken; dat er in dit geval bij
zonder bezwaar tegen bestaat om van dien 
regel af te wijken, in de eerste plaats, omdat 
de belanghebbende een zware onderwijstaak 
heeft te vervullen - hij is onderwijzer aan 
een 3-jarige uitgebreid lager onderwijsschool 
en bovendien gedurende de wintermaanden 
aan een handelscursus verbonden -, welke 
taak bij een goede vervulling niet met het 
eindigen van den schooltijd of de cursusuren 
is afgeloopen, en in de tweede plaats, omdat 
de gewenschte bijbetrekking veel arbeid met 
zich zal medebrengen, zooals onder meer 
blijkt uit het Voorlichtingsblad van de Win
terhulp Nederland en van den Nederland
schen Volksdienst van December 1941, in 
welk blad de taak van buurtschapshoofd 
wordt omschreven en waarin deze als zeer 
belangrijk wordt aangeduid, en de verwach
ting wordt uitgesproken, dat de buurtschaps
hoofden binnenkort tijd te kort zullenkomen; 
dat er dus alleszins gevaar voor bestaat, dat 
bij combinatie van de betrekking van onder
wijzer en de functie van buurtschapshoofd de 
belangen van het onderwijs zullen worden ge
schaad; 

dat van dit besluit E. 0. Boerstra in be
roep is gekomen; 

0., dat blijkens de ingewonnen ambtsbe
richten de taak van den appellant, die, be
halve onderwijzer aan de genoemde school 
voor uitgebreid lager onderwijs, leeraar is aan 
een handelscursus, terwijl hij bovendien nog 
privaatlessen geeft, vermeerdering van werk
zaamheden ternauwernood toelaat; 

dat de vrees alleszins gewettigd is, dat 
door het waarnemen door den appellant van 
de genoemde nevcnfunctie, waaraan, naar op 
grond van de overgelegde stukken moet wor
den aangenomen, zooveel verantwoordelijk 
werk is verbonden, dat de functionaris weldra 
tijd te kort zal komen, de belangen van het 
onderwijs zullen worden geschaad; 

dat onder deze omstandigheden de ge
vraagde vrijstelling terecht door den Com
missaris der provincie Friesland is gewei
gerd; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van § 1 der Verordening 

N °. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemecn Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren." 
O., dat dezerzijds ter zake van dit ont

werp-besluit metvoornoemdeAfdeeling over
leg is gepleegd, waarbij is opgemerkt, dat 
vele onderwijzers en leeraren zeer omvang
rijken arbeid verrichten als leeraar aan 
avondcursussen, als directeur van dergelijke 
cursussen, als opleider, enz., doch desniet
tegenstaande bun gewonen arbeid in de 
school tot volle tevredenheid van bun meer-

deren doen, omdat hier alles afhangt van de 
werkkracht van den persoon en van de idee, 
waardoor hij wordt gestuwd. 

Voorts werd betoogd, dat het niet meer 
dan billijk is, de onderhavige quaestie ook 
onder dit licht te bezien. Jonge instituten 
als Winterhulp Nederland en Nederlandsche 
Volksdienst dienen zoo sterk mogelijk te 
worden gesteund. Daartoe kan de Overheid 
het hare doen door tegemoetkomendheid te 
betrachten, wanneer een beroep op haar 
wordt gedaan. 

0., dat voornoemde Afdeeling naar aan
leiding van deze bedenkingen een nader ad
vies heeft uitgebracht, hetwelk luidde als 
volgt: 

,,Bij schrijven van 26 Juni 1942, n° . 5006, 
afdeeling L. 0 ., heeft Uw Hoogedelgestrenge 
opnieuw bij den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, ter overwe
ging aanhangig gemi;iakt het beroep, inge
steld door E . 0. Boerstra, onderwijzer aan 
de openbare school voor uitgebreid lager 
onderwijs te J oure, gemeente H askerland, 
tegen het besluit van den Commissaris der 
provincie Friesland van 14 Januari 1942, n°. 
70, 1ste afdeeling B, waarbij hem de vrij
stelling, bedoeld in artkel 45, tweede lid, der 
Lager-onderwijswet 1920, voor het waarne
men van de functie van buurtschapshoofd 
van den N ederlandschen Volksdienst en de 
Winterhulp Nederland voor de buurtschap 
Haskerland is geweigerd. 

Zich met het door de Afdeeling in deze 
voorgedragen ontwerpbesluit niet kunnende 
vereenigen, wijst Uw Hoogedelgestrenge er 
op, dat vele onderwijzers en leeraren zeer 
omvangrijken arbeid als leeraar aan avond
cursussen, als directeur van dergelijke cur
sussen, als opleidcr, enz. verrichten, doch dat 
zij niettegenstaande dat hun gewonen arbeid 
in de school tot voile tevredenheid van hun 
meerderen doen; dat alles afhangt van de 
werkkracht van den persoon en van de idee, 
waardoor hij gestuwd wordt; dat het niet 
meer dan billijk is, de onderhavige quaestie 
ook ender dit licht te bezien; dat jonge in
stituten als Winterhulp Nederland en Neder
landsche Volksdienst zoo sterk mogelijk die
nen gesteund te worden, waartoe de Overheid 
het hare kan doen door tegemoetkomendheid 
te betrachten, wanneer een beroep op haar 
wordt gedaan. 

De Afdeeling merkt hiertegenover op, dat 
zij er geen bezwaar tegen heeft, dat jonge 
instituten, als door Uw Hoogedelgestrenge 
genoemd, van Overheidswege door een tege
moetkomende houding in zake het verleenen 
van vrijstellingen, als hier gevraagd, zooveel 
mogelijk worden gesteund, doch dat dit niet 
mag gaan ten koste van het onderwijs. Uit 
de overgelegde ambtsberichten, in het bij
zonder van het Rijksschooltoezicht, blijkt 
duidelijk, dat de hier in het geding zijnde 
nevenfunctie bij een goede waarneming, als 
daarvan wordt verwacht, den belanghebben
de dusdanig in beslag zal nemen, dat zijn 
werkzaamheid als onderwijzer aan de open
bare school voor uitgebreid lager onderwijs 
te Joure daardoor noodzakelijkerwijze zal 

K. 2663 
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moeten lijden. Te eerder mag dit worden 
aangenomen, nu, blijkens het ambtsbericht 
van den Commissaris der provincie Fries
land van 1 April 1942, n°. 15, 1ste afdeelirig 
B, het reeds is voorgekomen, dat de appel
lant, hoewel hij de bedoelde functie nog niet 
had aanvaard, de gewone schooluren voor 
het bijwonen van eene vergadering op het 
terrein van zijn nieuwen werkkring ver
zuimde-

D e Afdeeling geeft gaame toe, dat vele 
ouderwijzers en :eeraren naast hun gewone 
taak als zoodanig nog vrij omvangrijken ar
beid in nevenfuncties verrichten, zonder dat 
op hun werkzaamheid in hun hoofdbetrek
king met grond aanmerking kan worden ge
maakt, doch in het onderwerpelijke geval 
ontkomt men niet aan den indruk, dat de 
appellant, die, blijkens de stukken, ook reeds 
leeraar is aan een handelscursus en boven
dien privaatlessen pleegt te geven, door de 
aanvaarding van de bovenbedoelde neven
functie te veel hooi op zijn vork zou nemen, 
hetgeen zijn werkzaamheid in zijn hoofdbe
trekking nadeelig zou beinvloeden. 

De Afdeeling kan mitsdien in het door Uw 
Hoogedelgestrenge aangevoerde geen aanlei 
ding vinden tot wijziging van het door haar 
in deze zaak ingenomen standpunt, zoodat zij 
Uw Hoogedelgestrenge in overweging geeft 
in deze een beslissing te nemen overeenkom
stig de door haar gedane voordracht." 

0., dat dit nader advies de gerezen beden
kingen niet heeft opgeheven; 

0. ten aanzien van het beroep van E. 0. 
Boerstra, dat de door hem gevraagde vrij
stelling ten onrechte door den Commissaris 
der provincie Friesland is geweigerd; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van § 1 der Verordening 

N°. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten: 

met vemietiging van het bestreden besluit 
van den Commissaris der provincie Friesland 
van 14 Januari 0942, n°. 70, 1ste afdeeling B, 
aan appellant de gevraagde vrijstelling te 
verleenen. (A. B.) 

29 October 1942. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 47 en 58, 1• lid.) 

Strijd met algemeen verbindend voor
schrift, daar het aangevochten besluit 
tot oplegging van straf is genomen, 
zonder dat de betrokkene in de gelegen
heid is gesteld daartegen zijn bezwaren 
in te dienen en zich daarbij door of van
wege zijn vakvereeniging te doen bij
staan. Het ontslagbesluit is mitsdien 
nietig. 

De aanspraak van den betrokken 
ambtenaar op zijn wedde blijft, door de 
nietigverklaring van het ontslagbesluit, 
zonder onderbreking voortbestaan, zoo
dat er geen grond is hem een schade
loosstelling toe te kennen. 

L. 1942 

Uitspraak in zake: 
De Burgemeester der gemeente Montfort 

eischer in hooger beroep, in persoon ter open~ 
bare terechtzitting verschenen, 

tegen: 
Th. C. van Helvoort, wonende te Roermond, 
gedaagde in hooger beroep, wettelijk ver
tegenwoordigd door zijn vader H. van Hel
voort, wonende te Roermond, zijnde Th. 
C. van Helvoort in persoon ter openbare 
terechtzitting verschenen. 

De Centrale Raad van beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0 . dat de burgemeester der gemeente 

Montfort, waarnemende de taak van Burge
meester en Wethouders dier gemeente, bij 
besluit van 19 Februari 1942 met ingang 
van dien datum aan Th. C. vai:i Helvoort, 
eersten ambtenaar ter secretane van ge
noemde gemeente, als zoodanig ,,ontslag 
zonder meer" heeft verleend; zulks na te 
hebben overwogen, dat de eerste ambtenaar 
ter secretarie der gemeente Montfort zich 
bij herhaling onbehoorlijk heeft gedragen 
tegen den burgemeester, als officieele gezags
drager van en in de gemeente Montfort; 

dat deze ambtenaar, met opzet, door den 
burgemeester gegeven administratieve op
drachten niet of niet tijdig heeft willen uit
voeren en dat bovendien door den burge
meester is geconstateerd, dat de eerste amb
tenaar herhaalde malen te laat op zijn werk 
ter gemeente-secretarie kwam en derhalve 
grovelijk zijn ambtenaarsplichten heeft ver
zuimd; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Roer
mond bij uitspraak van 23 Mei 1942 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
voormeld besluit heeft nietig verklaard en 
aan den toenmaligen klager zijn vordering 
tot schadeloosstelling heeft ontzegd; 

0 . dat eischer van die uitspraak tijdig in 
hooger beroep is gekomen, bij beroepschrift 
op de daarbij aangevoer_de gronden kennelijk 
bedoelende te vorderen, dat deze Raad met 
vernietiging van de aangevochten uitspraak 
het door Th. C. van Helvoort tegen het be
streden besluit ingestelde beroep alsnog on
gegrond zal verklaren; 

0. dat Mr. R . J. van Boven, advocaat te 
Roermond, als gemachtigde van H. van Hel
voort, bij contra-memorie op de daarbij 
aangevoerde gronden heeft geconcludeerd 
tot bevestiging van de beslissing a quo, 
daarmede kennelijk bedoelende de uitspraak, 
waarvan beroep ; 

In rechte: 
0. dat een besluit als het onderhavige kan 

worden aangevochten, ingevolge het bepaal
de bij artikel 58 d','r -".':mbtenarenwet 1929, 
ter zake dat het fe1tel!Jk of rechtens strijdt 
met de toepasselijke algemeen verbindende 
voorschriften, of dat bij het nemen van het 
besluit het administratief orgaan van zijn 
bevoegdheid kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven en in de 
derde plaats ter zake dat er tusschen de op
gelegde straf en de gepleegde overtreding 
onevenredigheid bestaat; 

22 
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0. dat de Raad nu allereerst zal onderzoe
ken, of het bestreden besluit met de toepas
selijke algemeen verbindende voorschriften 
strijdt; 

0. dat de eerste zin van artikel 65 van het 
Ambtenarenreglement der gemeente Mont
fort luidt: 

,,Niet eervol ontslag en ontslag zonder meer 
wordt alleen verleend bij wijze van straf."; 

O. dat de eerste zin van artikel 72 van dat 
reglement luidt: 

,,Het besluit tot oplegging van straf wordt 
niet genomen voordat de ambtenaar in de 
gelegenheid is gesteld daartegen zijn bezwa
ren in te dienen, waarbij hij zich door of van
wege zijn vakvereeniging kan doen bijstaan"; 

0. dat, op grond van den inhoud der ge
dingstukken en van de verklaringen van den 
Burgemeester der gemeente Montfort ter 
terechtzitting van dezen Raad, vaststaat, 
dat de Burgemeester v66r het nemen van 
het bestreden besluit Th. C. van Helvoort 
niet in de gelegenheid heeft gesteld daartegen 
bezwaren in te dienen en zich aaarbij door 
of vanwege zijn vakvereeniging te doen bij
staan; 

O. dat het bestreden besluit derhalve 
strijdt met het ten deze toepasselijke alge
meen verbindende voorschrift, nedergelegd 
in den eersten zin van artikel 72 van het 
Ambtenarenreglement der gemeente Mont
fort; 

0. dat derhalve het Ambtenarengerecht te 
Roermond dat besluit bij de bestreden uit
spraak terecht heeft nietig verklaard; 

0. dat het genoemde Ambtenarengerecht 
bij de uitspraak, waarvan beroep, aan H. van 
Helvoort, als vertegenwoordiger van zijn 
zoon Th. C. van Helvoort, zijn vordering tot 
schadeloosstelling heeft ontzegd op dezen 
grond, dat als gevolg van de nietigverklaring 
van het besluit het ontslag ongedaan wordt 
gemaakt, hetgeen medebrengt, dat de aan
spraak van Th. C. van Helvoort op zijn wedde 
zonder onderbreking blijft voortbestaan; 

0. dat deze Raad den genoemden grond 
en de daaruit door het Ambtenarengerecht 
te Roermond getrokken conclusie juist acht; 

0. dat uit dit alles volgt, dat de uitspraak, 
waarvan beroep, moet worden bevestigd; 

Uitspraak doende in naam van het rechtl 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A. B .) 

2 November r942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken . (Gemeentewet 
art. 228d.) 

Ten onrechte is goedkeuring onthou
den aan een besluit tot verkoop van 
bouwgrond en het verleenen van optie
recht op aankoop van een aantal bouw
terreinen in de gemeente, daar de over
eenkomst vooreerst strekt tot verkoop 
tegen een aanvaardbaren prijs van een 
tot het grondbedrijf behoorend perceel, 
waarvoor moeilijk gegadigden kunnen 
worden gevonden, en de contractanten 
ter anderer zijde het optierecht verwer
ven met betrekking tot uitgestrekte ter
reinen, welke evenmin vlot van de hand 
gaan, en zich verplichten die gronden 

geleidelijk van de gemeente tegen de in 
de overeenkomst aangegeven en voor de 
gemeente loonende prijzen af te nemen, 
waarnevens de gemeente het recht be
houdt, de gronden rechtstreeks aan 
derden te verkoopen, zij het tegen prij
zen, IS % hooger dan die, welke voor de 
optiehouders gelden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Katwijk tegen het 
besluit van den waarnemenden Commissaris 
der provincie Zuid-Holland van 14/21 April 
1942, B n°. 3690/52 (3e afdeeling) Res. n°. 121, 
bij welk besluit goedkeuring is onthouden 
aan het besluit van voornoemden burgemees
ter van IS December 1941, tot het aangaan 
van een overeenkomst inzake verkoop van 
bouwgrond en het verleenen van optierecht 
op aankoop van een aantal bouwterreinen 
in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur , gehoord (advies van 
14 October 1942, N°. 149); 

0. dat de burgemeester van Katwijk bij 
besluit van 15 December 1941 heeft besloten 
tot het aangaan van een overeenkomst met 
G. ]. Bosch en H . van der Schaar, beiden 
te Hilversum, betreffende verkoop van bouw
grond en het verleenen van optierecht op 
aankoop van een aantal bouwterreinen in 
die gemeente ; 

dat de waarnemende Commissaris der 
provincie Zuid-Holland, waarnemend de 
taak van Ged. Staten dier provincie, bij 
zijn besluit van 14/21 April 1942, B. n°. 
3690/52 (3e afdeeling) Res. n°. 121, aan het 
voormeld besluit van den burgemeester der 
gemeente Katwijk goedkeuring heeft ont
houden, daarbij o.a. overwegende, dat bij de 
bedoelde overeenkomst - die voor twee 
jaren wordt aangegaan, doch, gezien de bepa
lingen omtrent verlenging, de partijen voor 
acht jaren bindt - de gemeente aan de we
derpartij onder meer een recht van koop 
verleent ten aanzien van in totaal ± 71.547 
m 2 bouwterrein, eventueel te vermeerderen 
met eenige kleinere oppervlakten, terwijl de 
wederpartij wordt verplicht in de jaren 1942 
tot en met 1949 alien in de optie begrepen 
grond aan te koopen naar in de overeenkomst 
o.a. met betrekking tot de door de wederpar
tij verschuldigde grondprijzen, aangegeven 
regelen; dat de te sluiten overeenkomst be
trekking heeft op een zeer aanzienlijk dee! 
van de gronden van het gemeentelijk grond
bedrijf ; dat een gemeentelijk grondbedrijf, 
als openbaar bedrijf, in de eerste plaats 
dienstbaar behoort te zijn aan het door de 
gemeente te behartigen algemeen belang; 
dat het onderhavige besluit van dit beginsel 
in belangrijke mate afwijkt, door practisch 
de geheele gestie van het grondbedrijf voor 
een reeks van jaren te koppelen aan de be
langen en inzichten van een particuliere on
derneming, welker belang uiteraard is gele
gen in het behalen van winst; dat om die 
reden overwegend bezwaar bestaat tegen 
goedkeuring van het besluit; 

dat van dit besluit de burgemeester van 
Katwijk in beroep is gekomen, aanvoerende, 
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dat de overweging, als zou de overeenkomst 
de partijen voor 8 jaren binden, niet zonder 
meer als juist is te erkennen, daar in art. 15 
der overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald, 
dat de voor 2 jaren aangegane overeenkomst 
slechts telkens voor 2 jaren kan worden ver
lengd, wanneer in het verloopen tweejarig 
tijdvak door de heeren Bosch en Van der 
Schaar eerst aan alle bepa!ingen van het 
contract stipt is voldaan en met betrekking 
tot de prijzen, vast te stellen met inachtne
ming van het bepaalde in art. 2, overeei:i
stemming is verkregen, welke prijzen boven
dien nog door den burgemeester worden be
paald in verband met de exploitatiekosten 
van de in geding zijnde bouwterreinen; dat 
bij verschil van meening over de vraag, of 
de heeren Bosch en Van der Schaar aan de 
bepalingen van het contract stipt hebben 
voldaan, een commissie van drie arbiters in 
hoogste ressort beslist, een rechtspraak der
halve, die aan beide partijen gelijke kansen 
biedt; dat verder het feit, dat de burgemees
ter de prijzen van de te verkoopen gronden 
bepaalt, voor de gemeente niet minder een 
factor van groot gewicht is; dat weliswaar de 
overeenkomst voor een aanzienlijk dee! der 
tot het grondbedrijf behoorende gronden 
geldt, doch dat een dee! daarvan nog niet 
bouwrijp is gemaakt; dat, naar het hem wil 
voorkomen, niet gezegd kan worden, dat 
deze transactie de gestie van het Grondbe
drijf beheerscht; dat hij dan ook, er van over
tuigd zijnde, dat in de eerste p!aats de bepa
lingen van een zoodanig contract dienen ge
toetst te kunnen worden aan het algemeen 
belang, meent, dat de redactie dezer bepa
lingen in het algemeen geen ruimte laat om 
hierover tot een tegenovergestelde opvatting 
te komen; dat voor den verkoop in zijne ge
meente in aanmerking zouden dienen te 
komen de in ,,Nieuw Zuid" aan de Parklaan 
!iggende terreinen en de gronden op ,,Het 
Witte Hek"; dat een spoedige verkoop meer 
renteverlies zou voorkomen en eveneens een 
stijging van de verkoopsprijzen; dat welis
waar bij den exploitatieopzet gerekend is 
op een ruimen bebouwingstermijn en in 
verband daarmede een groot bedrag voor 
rentebijschrijving is geraamd, doch dat de 
vrees, speciaal voor de gronden aan de Park
laan en de aan den Zeeweg gelegen gronden 
van ,,Het Witte Hek", niet denkbeeldig is 
- gelet op de feiten der laatste jaren - , dat 
de gemeente uiteindelijk de dure gronden 
niet verkoopt, terwijl het o. a. juist die 
gronden zijn, die de gemiddelde boekwaarde 
als opbrengst bezorgen; dat de Katwijksche 
aannemers deze gronden niet afnemen, om
dat zij van oordeel zijn, dat te Katwijk de 
menschen ontbreken, die de op deze gronden 
te bouwen woningen kunnen betrekken; dat 
een Katwijksche aannemer voornamelijk 
voor eigen ingezetenen bouwt; dat de con
tractanten Bosch en Van der Schaar we! 
meenden in den verkoop te kunnen slagen, 
omdat zij door intense reclame en door de 
vele handelsrelaties, waarover zij beschik
ken, de koopers we! naar Katwijk kunnen 
brengen, zooals reeds gebleken is, daar onder
handelingen inzake verkoop worden gevoerd, 
steunende op het in het geding zijnde con
ceptbesluit; dat hiermede het beoogde doe!, 

n.1. een snellere grondverkoop en vestiging 
van goed gesitueerden, zou worden bereikt; 
dat de tot nog toe gevolgde normale exploi
tatie steeds was gebaseerd op den duur van 
15 jaren, terwijl daarbij een sluitende begroo
ting verkregen werd met grondprijzen van 
f 9.-, f 7.85, f 6.70 en f 5.55 per m 2 ; dat dit 
contract echter de mogelijkheid biedt, den 
bebouwingstermijn tot 9 jaren terug te bren
gen, met het resultaat, dat met minder rente
verlies behoeft gerekend te worden en zulks 
zelfs tegen grondprijzen respectievelijk van 
f 8.-, f 6. 75, f 5.50 en f 4.25 per m 2 ; dat een 
snellere verkoop derhalve niet alleen minder 
risico veroorzaakt maar tevens, door de uit
breiding van den woningbouw, voor de ge
meente eerder baten beginnen te vloeien uit 
de opbrengst van verschillende belastingen, 
waarmede dan tevens het doe! bereikt wordt, 
het grondbedrijf als openbaar qedrijf dienst
baar te maken aan het algemeen belang; dat 
ook derden gronden kunnen koopen tegen 
prijzen, welke lager !iggen dan die zijn vast
gesteld , gerekend op een bebouwingstermijn 
van 15 jaren, ongeacht de 15 % verhooging, 
als bedoeld bij art. 6 van het contract; dat 
de gemeente Zuilen al eerder een overeen
komstig contract met de heeren Bosch en 
Van der Schaar heeft gesloten, zulks, zooals 
intusschen is gebleken, met gunstige uit
komsten; dat de regeling, waarvan de geldig
heidsduur inmiddels verstreek, weder onder 
goedkeuring van den Commissaris der pro
vincie is verlengd; dat aldaar het contract 
naar de letter en den geest werd uitgevoerd; 
dat betrokkenen over voldoende solvabiliteit 
beschikken; dat zijns inziens de gevraagde 
goedkeuring alsnog behoort te worden ver
leend; 

0. dat mede op grond van nadere, op ver
zoek van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur inge
wonnen inlichtingen, moet worden geoor
deeld, dat eene voorstelling van zaken, als 
zoude door de onderhavige overeenkomst 
practisch de geheele gestie van het grondbe
drijf der gemeente K«twijk voor een reeks 
van jaren worden gekoppe!d aan de belangen 
en inzichten van een particuliere onderne
ming, het karakter dier overeenkomst mis
kent; 

dat toch deze overeenkomst vooreerst 
strekt tot het verkoopen tegen een aanvaard
baren prijs aan de heeren Bosch en Van der 
Schaar van een tot het gemeentelijk grond
bedrijf behoorend perceel, groot 3000 m2, 
waarvoor moeilijk gegadigden kunnen wor
den gevonden; 

dat voorts de bedoelde ondernemers 
krachtens dit contract het optierecht ver
werven met betrekking tot uitgestrekte ter
reinen, welke evenmin vlot van de hand gaan, 
en in voege als bij de optieregeling omschre
ven, zich verplichten, die gronden geleidelijk 
van de gemeente tegen de in de overeenkomst 
aangegeven en voor de gemeente loonende 
prijzen af te nemen; 

dat de aldus bevorderde bespoediging van 
den verkoop dier gronden meer renteverlies 
op de exp!oitatie voorkomt en daardoor la
gere verkoopsprijzen mogelijk maakt; 

dat daarnevens aan de gemeente het recht 
blijft toekomen, de gronden rechtstreeks aan 
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derden te verkoopen, zij het tegen prijzen, 
welke 15 % hooger zijn dan die, welke voor 
de optiehouders gelden ; 

dat het inderdaad als gevolg van de bepa
lingen der optieregeling in de macht der beide 
optiehouders zou staan, zich aan de verlen
ging van de overeenkomst te onttrekken, ter
wijl die mogelijkheid voor de gemeente ont
breekt, doch dat, gesteld al dat de optiehou
ders het daartoe zouden willen laten komen, 
niet valt in te zien, dat zulks voor de ge
meente ernstige financieele schade zou kun
nen meebrengen, aangezien haar immers door 
de beeindiging van het contract slechts de 
voor de verdere jaren verwachte baten zou
den ontgaan ; 

dat weliswaar bij belangrijke wijziging 
van de waarde van het geld of van den 
levensstandaard, waardoor de contractprij
zen een lagere reeele waarde zouden krijgen, 
de gemeente · voor hare gronden minder zou 
kunnen ontvangen dan indien zij hare vrij
heid had behouden, doch dat tegen dit risico 
alleszins opwegen de hiervoren vermelde 
voordeelen der transactie, waarbij tevens 
in aanmerking moet worden genomen, dat 
bij den financieelen opzet der optieregeling 
met de mogelijkheid van schadeposten is 
rekening gebouden; 

dat bet mogelijk is, dat overbeidsmaatre
gelen inzake de prijsbepaling op de uitvoe
ring van de optieregeling storend zullen 
werken, docb dat te voren niet valt te zeggen, 
welke gevolgen dergelijke maatregelen op de 
geldelijke uitkomsten van bet gemeentelijk 
grondbedrijf zouden bebben, hetzij de over
eenkomst al dan niet baar beslag krijgt; 

dat derbalve met bet aan de ontbouding 
van de goedkeuring ten grondslag liggend 
bezwaar niet kan worden ingestemd, zoodat 
bet genoemd besluit van den burgemeester 
van Katwijk alsnog voor goedkeuring in aan
merking komt; 

Gezien de Gemeentewet; 
Heeh op grond van paragraaf I der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor bet bezette Nederlandscbe gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de N ederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten; 

met vernietiging van bet bestreden be
sl uit bet vorengenoemd besluit van den bur
gemeester van Katwijk van 15 December 
1941 alsnog goed te keuren. 

(A. B.) 

2 November 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. {Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939 art. 9; Hamsterbescbikking v. 
10 Mei 1940, art. 2.) 

Volgens de strekking van art. 9 m oet 
bet begrip ,,bandel drijven" in bet 2de 
lid beperkt worden opgevat; de botel
houder, die zich levensmiddelen ver
scbaft ter bereiding van de gerechten 
voor de maaltijden, die de gasten in zijn 
hotel bestellen, kan niet geacbt worden 
in dielevensmiddelen ,,bandel te drijven" 
in den zin van dit artikel. 

Onzuivere vrijspraak door de ver
keerde interpretatie van de telastlegging 

ten gevolge van de verkeerde inter
pretatie van de wet. 

Adv.-Gen. Holsteijn: Art. 2 van de 
Hamsterbescbikking van 10 Mei 1940 
is een uitwerking van de in lid 3 van 
art. 9 der Prijsopdrijvings- en Hamster
wet 1939 aan de Ministers gegeven ruime 
bevoegdbeden en gaat niet verder dan 
die door de wet gegeven bevoegdbeden 
{door H. R. niet beslist). 

Op het beroep van den P.-G. bij het Ge
recbtshof te Amsterdam, req. van cassatie 
tegen een arrest van dit Gerechtshof van 25 
April 1942, bevestigende een schriftelijk von
nis van den Econ. Rechter bij de Arr.-Recht
bank te Amsterdam, op 17 Dec. 1941 tegen 
G. B., hoteldirecteur, wonende te Hilversum, 
gewezen, waarbij deze van bet primair telaste 
gelegde is vrijgesproken en t. a. v. bet sub
sidiair telaste gelegde van alle recbtsvervol
ging is ontslagen. (Gepleit voor gerequireer
de door Mr. R. Korthals Altes). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

Aan den verdachte is telastegelegd: 
dat hij te Hilversum op een of meer tijd

stippen in of omstreeks het tijdvak van 6 
Sept. tot 4 Nov. 1941 als adjunct-directeur 
der Hotel Maatschappij Gooiland N. V. op
zettelijk, althans hoogst onbedacbtzaam en 
onvoorzichtig in strijd met bet verbod van 
art. 9 lid 1 der Prijsopdrijvings- en Hamster
wet 1939 in en voor die N. V. door koop en/of 
levering altbans op andere wijze heeft ont
vangen en alzoo zicb in en voor die N. V. 
heeft verschaft een of meer boeveelbeden 
voor menschelijke consumptie geschikte, niet 
toebereide deelen van fazanten, eenden, drie
lingseenden, patrijzen, reeen, konijnen en ha
zen, zulks (telkens) t. a. v . elk dier goederen 
binnen een kalenderweek een hoeveelheid, 
welke, zooals hij wist of redelijkerwijze moest 
begrijpen, grooter was dan die, welke hij, ver
dachte, en/of de groep van personen voor 
welke bij gewoon was zich in die N. V. die 
goederen te verschaffen, daarvan gedurende 
een week plachten/placht te verbruiken, zulks 
terwijl noch bij, verdachte, noch de gemelde 
N. V., gewoon was in die soorten van goede
ren handel te drijven; 

althans, voorzoover geen veroordeeling 
mocht volgen ter zake van de bovengemelde 
feiten, telastegelegd met betrekking tot een 
of meer der bovengemelde goederen, wordt 
aan verdachte telastegelegd: dat hij op plaats 
en tijd voormeld in zijn voormelde boedanig
beid in en voor de gemelde N. V . beeft ge
kocht de laatstelijk bedoelde goede,-en, zulks 
(telkens) t . a. v. elk dezer goederen op een 
dag een hoeveelheid welke grooter was dan 
die, welke hij en/of diegenen, voor wie hij ge
woon was zich in die N. V. deze goederen te 
verschaffen, daarvan gedurende een dag noo
dig hadden/had. 

De Econ. Rechter bij de Arr.-Recbtbank 
te Amsterdam heeft bij vonnis van 1 7 Dec. 
1941 niet-bewezenverklaard en verdachte 
vrijgesproken van het hem primair telaste
gelegde, zulks op grond dat niet bewezen is 
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het telastegelegde dat ,.noch hij, verdachte, 
noch de gemelde N. V. gewoon was in die 
soorten van goederen handel te drijven", daar 
toch uit het onderzoek ter terechtzitting door 
de door verdachte aldaar afgelegde verkla
ringen is komen vast te staan, dat hij, ver
dachte, is directeur van de Hotelmaatschap
pij Gooiland N. V. en als zoodanig gewoon is 
wild en gevogelte van de in de telastelegging 
genoemde soorten te koopen en deze bij de 
maaltijden tegen betaling voor te zetten aan 
de gasten van de door die N. V. gedreven 
Hotels te Hilversum en Laren, zoodat ver
dachte moet begrepen worden onder de per
sonen, die gewoon zijn in bedoelde soorten 
van goederen handel te drijven en genoemd 
zijn in art. 9 lid 2 der Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet 1939, hetgeen medebrengt dat 
voor verdachte ten deze niet geldt het ver
bod van lid 1 van gemeld art. 9 en ook bij 
hem opzet of schuld met betrekking tot over
treding van dat verbod t. a. v. genoemde 
soorten van goederen niet aanwezig kan zijn. 
Wat het subsidiair telastegelegde betreft 
heeft de Econ. Rechter bewezen verklaard, 
dat verdachte te Hilversum op meer tijdstip
pen in het tijdvak van 6 Sept. tot 4 Nov. 1941 
als directeur der Hotel Maatschappij Gooi
land N. V. in en voor gemelde N. V. heeft 
gekocht meer hoeveelheden voor mensche
lijke consumptie geschikte, niet toebereide· 
deelen van fazanten, eenden, drielingseenden, 
patrijzen, reeen en hazen, zulks telkens t. a. v . 
elk dezer goederen op een dag een hoeveel
heid welke grooter was dan die welke die
genen, voor wie hij gewoon was zich in die 
N. V. deze goederen te verschaffen, daarvan 
gedurende een dag noodig hadden. Genoemde 
Rechter heeft dit bewezene wel strafbaar 
doch verdachte ter zake van het bewezene 
niet-strafbaar verklaard en van alle rechts
vervolging ontslagen, met niet-bewezenver
klaring en verdachtes vrijspraak van hetgeen 
hem subsidiair meer of anders is telastege
legd dan als bewezen is aangenomen. De niet
strafbaarverklaring en het ontslag van rechts
vervolging zijn gegeven op grond, dat het 
krachtens art. 9 lid 3 der Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet 1939 uitgevaardigde verbod van 
art. 2 van de Beschikking van de Ministers 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en 
van Landbouw en Visscherij van 10 Mei 
1940 no. 28456, evenmin als het verbod van 
art. 9 lid 1 van gemelde wet, geldt voor hem, 
die gewoon is in bedoelde soorten van goede
ren handel te drijven. 

In hooger beroep heeft het Gerechtshof te 
Amsterdam bij arrest van 25 April 1942 voor
meld vonnis, zij het gedeeltelijk met aanvul
ling der gronden gedeeltelijk op anderen 
grond, bevestigd. Het Hof heeft de vrijspraak 
van het primair teliistegelegde juist geacht, 
van oordeel, dat ni~ is bewezen dat noch 
verdachte, gelijlc hem primair o. m. werd te
lastegelegd, noch de "in de dagvaarding ver
melde N. V. gewoon was in die soorten van 
goederen handel te drijven, zulks op over
weging: dat toch de uitzondering van art. 9 
lid 2 der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939 op verdachte toepasselijk is, daar hij 

als hotelhouder de in de dagvaarding om
schreven wildsoorten aankocht om deze te 
verkoopen en af te leveren aan de personen, 
die zich in de door hem beheerde hotels en 
restaurants vervoegen om deze, zij het na 
bereiding, te verbruiken; dat onder het be
grip handel drijven in voormeld 2e lid van 
art. 9 in elk geval ook moet worden verstaan 
koopen om te verkoopen, hetgeen een hotel
houder evenzeer doet als hij wijn en bier in
koopt om aan zijn gasten zonder bewerking 
te verkoopen als in gevallen, waarinhij grond
stoffen koopt om daarvan bereide maaltijden 
aan zijn gasten te leveren, en hetgeen even
zeer een banketbakker doet, die grondstoffen 
koopt om deze na verwerking tot gebak aan 
zijn klanten te verkoopen; dat anderzij ds we! 
in zijn hotels en restaurants de gekochte goe
deren worden verbruikt, <loch dit niet ge
schiedt door personen, die behooren tot een 
groep van personen, voor welke hij gewoon 
is zich goederen te verschaffen; dat toch 
daaronder, zooals uit de memorie van toelich
ting tot het wetsontwerp blijkt, moeten wor
den verstaan zij, die tot het hoofd van het 
gezin of de inrichting in een vaste verhou
ding staan, welke dagelijksche zorg voor hun 
verbruik medebrengt, hetgeen bij hotelgasten 
niet het geval is; dat dan ook niet gezegd kan 
worden dat de hotelhouder de verbruiker de
zer door hem gekochte goederen is, doch moet 
worden beschouwd als de tusschenpersoon, 
die de goederen aan den verbruiker, d . i. den 
gast die bij hem eet, levert. 

T. a. v. het subsidiair telastegelegde heeft 
het Hof zich met de bewezenverklaring ver
eenigd, maar het ontslag van rechtsvervolging 
gebaseerd hierop, dat, naar 's Hofs oordeel, 
het bewezene geen strafbaar feit oplevert 
daar art. 2 van voormelde beschikking van 
10 Mei 1940 no. 28456 niet verbindend is en 
het bewezene ook elders niet strafbaar is ge
steld. Het niet verbindend zijn van genoemd 
art. 2 is gegrond op de overweging: dat be
doelde beschikking berust op art. 9 lid 3 der 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939, doch 
de Ministers daarbij de bij dat artikel gege
ven bevoegdheid te buiten zijn gegaan; dat 
immers deze bevoegdheid tot het treffen van 
regelingen, zooals dat 3e lid zegt, slechts kan 
strekken tot handhaving van het in lid 1 van 
dat art. 9 gestelde verbod, waarbij het zich 
verschaffen van nader omschreven goederen 
binnen een kalenderweek wordt verboden; 
dat dus de Ministers, in art. 2 van de beschik
king een verbod gevende tot het koopen, ver
koopen of afleveren van die goederen ,,per 
dag", niet een regel geven tot handhaving van 
het verbod van art. 9 lid 1, doch aan dat ver
bod een uitbreiding geven, waartoe zij de 
bevoegdheid niet bezaten. 

De Procureur-qeneraal bij het Gerechts
hof te Amsterdam hceft tegen 's Hofs arrest 
beroep ii. cassatie ingesteld en heeft twee 
middelen van cassatie voorgesteld en toege
licht te weten: 

I. S. althans v . t. van de artt. 9 en 12 der 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 j O • de 
artt. 423, 415 en 350 en 352 Sv. door t. a. v. 
het primair aan den verdachte ten laste ge-
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legde de vrijspraak van den Econ. Rechter te 
bevestigen, zijnde deze vrijspraak een bedekt 
ontslag van rechtsvervolging, gegrond op de 
opvatting van dien Recl,ter betreffende het 
juridische begrip ,,handel drijven" in lid 2 

van art. 9 der genoemde wet. Immers heeft 
de vrijspraak alleen betrekking op de slot
woorden der primaire tenlastelegging, lui
dende ,,zulks terwijl noch hij , verdachte, noch 
de gemelde N. V. gewoon was in die soorten 
van goederen handel te drijven", waardoor 
voor den verdachte de gunstige uitzonde
ringspositie ontstaat van lid 2 van gemeld 
art. 9 dier wet, terwijl al het feitelijk ten laste 
gelegde o. a . door de bekentenis van ver
dachte vaststaand en bewezen was. 

II. S . althans v. t. van art. 2 der z.g. 
Hamsterbeschikking d.d. 10 Mei 1940 no. 
28456, j O • artt. 9 en 12 d.;, Prijsopdrijvings
en Hamsterwet, door den verdachte niet ter
zake van het subsidiair ten laste gelegde feit 
te veroordeelen, maar genoemd art. 2 dier be
schikking onverbindend te verklaren. 

Req. heeft ter toelichting van het eerste 
middel onder meer aangevoerd : dat de Econ. 
R echter en het Hof aan het juridische begrip 
,,handel drijven", genoemd in lid 2 van art. 
9 der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939, 
een veel te groote uitbreiding hebben gege
ven; dat personen, die distributiegoederen 
koopen om deze - al dan niet bewerkt of 
verwerkt tot maaltijden - ,,ter plaatse" te 
doen consumeeren, niet geacht kunnen wor
den als detaillist handel te drijven in die 
aangekochte goederen; dat gerequireerde niet 
kan worden aangemerkt als detailhandelaar 
in wild doch moet worden beschouwd als een 
consument, zooals elk antler prive-persoon 
die voor zich en zijn gezin wild aankoopt; dat 
de hotelhouder geen tusschenpersoon meer 
is in den handel van wild, maar bij hem de 
verplaatsing der goederen teneinde is; dat 
voor deze opvatting de ratio van genoemd 
art. 9 pleit; en dat voor deze opvatting bo
vendien een beroep kan worden gedaan op 
het arrest van den Hoogen Raad van 2 7 Oct. 
1941, N . J. 1942 no. 50. 

Ter toelichting van het tweede middel 
heeft req. betoogd , dat art. 2 der onderhavige 
Beschikking van 10 Mei 1940 een zuivere uit
werking is van de in lid 3 v an art. 9 der Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939 aan de Mi
nisters gegeven ruime bevoegdheden, o. a. het 
koopen van aangewezen goederen geheel of 
gedeeltelijk t e verbieden, zoodat art. 2 der 
beschikking niet verder gaat dan die door de 
wet gegeven bevoegdheden ; dat trouwens de 
in art. 2 der beschikking geregelde beperking 
van aankoopen tot ,,dag" -inkoopen zeer wel 
ertoe kan medewerken het hamsterverbod 
van lid 1 van art. 9 der wet zeer efficient te 
doen eerbiedigen. 

N amens gerequireerde zijn bij pleidooi de 
middelen en hun toelichtingen bestreden en 
's Hofs arrest en het vonnis van den Econ. 
Rechter verdedigd. 

Naar mijn meening is het eerste middel in 
overeenstemming met de door Uwen Raad in 
het door req. aangehaalde arrest van 2 7 Oct. 
1941 gegeven beslissing, dat het begrip ,,han-

de! drijven" in art. 9, tweede lid, der Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939 volgens de 
strekking van dit wetsartikel beperkt moet 
worden o;:>gevat. Mij vereenigende met voor
melde toelichtingen, acht ik beide middelen 
deugdelijk, met dien verstande dat in cassatie 
niet kan worden aangenomen, dat, zo"oals aan 
het slot van het eerste middel is gesteld, al 
het feitelijk primair telastegelegde vaststaat 
en bewezen was. Mijns inziens toch heeft 
noch de Econ. Rechter noch het Hof beslist 
of en in hoeverre gerequireerde, indien het 
verbod van meergenoemd art. 9, eerste lid, 
wel voor hem geldt, de feiten, hem primair 
telastegelegd, heeft begaan. Derhalve con
cludeer ik tot vernietiging van 's Hofs arrest 
en tot verwijzing der zaak naar een aangren
zend Gerechtshof ter berechting en afdoe
ning. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den req. voorgesteld bij memorie van cassatie, 
luidende: (zie conclusie); 

0. dat aan gerequireerde is te laste gelegd 
dat enz. (zie conclusie); ' 

0. dat t. a. v. de gegeven vrijspraak door 
het Hof is overwogen : (zie conclusie); 

0. dat, nu het beroep, wat het primair te
laste gelegde feit betreft, tegen eene vrij
spraak is gericht, eerst moet worden nage
gaan, of dit beroep ontvankelijk is; 

0 . dat het Hof in zijn motiveering van de 
gegeven vrijspraak aanneemt, dat de uitzon
dering op het verbod van het 1ste lid van art. 
9 Prijsopdrijvings- en H am sterwet 1939, ver
vat in het 2de lid van dit a rtikel, t en deze 
van toepassing is, op grond van zijn opvat
ting, dat een hotelhouder als gerequireerde 
handel drijft in de levensmiddelen, die hij aan 
de bezoekers van zijn hotel verschaft; 

0. dat volgens dit 2de lid gezegd verbod 
niet geldt voor hem, die gewoon is handel te 
drijven in de soorten van goederen, door den 
Minister krachtens lid 1 van art. 9 bij de 
Prijsopdrijvings- en Hamsterbeschikking van 
10 Mei 1940 aangewezen, te weten ,,alle le
vensmiddelen en alle andere artikelen voor 
dagelijksch huishoudelijk gebruik"; 

0. dat volgens de strekking van art. 9 het 
begrip ,,handel drijven" in het 2de lid beperkt 
moet worden opgevat, en de hotelhouder, die 
zich levensm iddelen verschaft ter bereiding 
van de gerechten voor de maaltijden, die de 
gasten in zijn hotel bestellen, niet geacht kan 
worden in die levensmiddelen ,,handel te 
drijven" in den zin van dit artikel; 

0 . dat de gegeven vrijspraak, berustende 
op eene onjuiste rechtsbeschouwing omtrent 
het 1ste en 2de lid van voornoemd art. 9 en 
dus ook op eene onjuiste opvatting van de 
slotwoorden der telastelegging, derhalve niet 
is gegeven op den grondslag dier telast eleg
ging en mitsdien niet is een vrijspraak in den 
zin van art. 430 Sv., zoodat de req. in zijn 
cassatieberoep, ook voorzooverre die gericht 
is tegen die vrijspraak, ontvankelijk is; 

0. dat hieruit tevens volgt, dat het 1ste 
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middel, waarvan de kennelijke strekking is, 
dat het Hof niet op den grondslag der telaste
legging heeft beraadslaagd en beslist, gegrond 
is, zoodat het arrest, waarbij de door de 
Rechtbank gegeven vrijspraak is bevestigd, 
niet in stand kan blijven, terwijl het tweede 
middel, dat op de subsidiaire telastelegging 
betrekking heeft, thans niet voor behandeling 
in aanmerking kan komen; 

Vemietigt het bestreden arrest; 
en rechtdoende krachtens art. 106 der Wet 

R.O.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage ten einde haar op het bestaan
de hooger beroep te berechten en af te doen. 

(N. J.) 

2 November I942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 313; Vee- en Vleesch
verordening 1942, art. 53.) 

Met een zakmes doodsteken van een 
varken onder de omstandigheden waar
onder <lit plaats had, levert op het 
slachten daarvan. 

Bewij s van bet opzettelijk niet na
komen van een krachtens het Organi
S3.tiebesluit Voedselvoorziening 1941 ge
steld verbod. 

De in de telastlegging aangebrachte 
wijziging (i. p. v. ,,Econ. Sanctiebesluit 
1941 " wordt gelezen ,,Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941 ") kon een 
schrijffout betreffen, zoodat hier geen 
sprake is van een ontoelaatbare wijziging 
van de telastlegging; de rechter, zulk 
een fout herstellend, treedt niet buiten 
de telastlegging, <loch doe t daaraan 
recht wedervaren. 

De ve rbeterde telastlegging houdt 
duidelijk in, welk feit door req. werd 
gepleegd, zoodat van schending van 
art. 261 Sv. geen sprake is. 

Qualificatie verbeterd. 

Op het beroep van T . R. , arbeider, wonen
de te Eindhoven, req. van cassatie tegen een 
arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogen
bosch van 29 April 1942, bevestigende in 
hooger beroep, onder aanvulling van het be
wijs, het mondeling vonnis van den Econ. 
Rechter bij de Arr.-Rechtbank te 's-Herto
genbosch, van 25 Febr. 1942, waarbij req. 
ter zake van : ,.opzettelijk in strijd handelen 
met een krachtens het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941 gesteld verbod", 
met aanhaling van de artt. 1, 53, Vee- en 
Vleeschverordening 1942, 1, 2, 3 Econ. Sanc
tiebesluit 1941, art. IO Sr., is veroordeeld tot 
gevangenisstraf voor den tijd van zes maan
den. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord bet verslag van den Raadsheer 

Fick; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
I. ,,S., althans v . t. van een krachtens het 

Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 
gesteld verbod; 

II. S., althans v. t . van de artt. 1, 53 der 

Vee- en Vleeschverordening 1942, in ver
band met de artt. 1, 2, 3 van het Econ. Sanc
tiebesluit 1941 alsmede de artt. 68, 3n, 312 
en 319 Sv., en de artt. 10 en 254 Sr.; 

III. S., althans v. t. van art. 261 Sv. in 
verband met art. 14 van het Econ. Sanctie
besluit 1941 en art. 15 van het Voedselvoor
zieningsbesluit en art. 3 der Verordening van 
den Heer Secr.-Gen. van het Dep. van Justi
tie van 15 Mei 1941; " 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan den 
req. is telastegelegd: dat hij op of omstreeks 
10 Jan. 1942 te Eindhoven, althans in Neder
land, een krachtens bet Econ. Sanctiebesluit 
1941 vastgesteld voorschrift opzettelijk niet 
is nagekomen door, wetende dat bij een 
krachtens voormeld besluit uitgevaardigde 
verordening (De Vee- en Vleeschverordening 
1942) het slachten van varkens was verbo
den, a lstoen aldaar opzettelijk een varken te 
slachten; althans, indien het vorenstaande 
niet tot zijne veroordeeling mocht leiden, dat 
hij op of omstreeks 10 Jan. 1942 te Eindho
ven, althans in Nederland, een varken heeft 
geslacht; 

0. dat bij het bevestigde vonnis, met qua
lificatie als voormeld, het primair telaste ge
legde feit bewezen is verklaard, met <lien 
verstande dat verdachte <lit feit heeft ge
pleegd in Nederland, moetende in de dag
vaarding in plaats van ,.Econ. Sanctiebesluit 
1941" gelezen worden ,,Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941", hetgeen als een 
schrijffout wordt aangemerkt; 

0. t. a. v. de middelen : 
dat het eerste middel bestrijdt, dat uit de 

gebezigde bewijsmiddelen kon worden afge
leid, dat req. opzettelijk in strijd handelde 
met een krachtens het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941 gesteld verbod be
treffende bet slachten van varkens en deze 
bestrijding, blijkens de toelichting, in hoofd
zaak hierop berust, dat ten deze niet kan 
worden gesproken van het slachten van een 
varken; 

dat deze stelling moet worden verworpen, 
immers het met een zakmes doodsteken van 
een varken onder de omstandigheden waar
onder <lit plaats had, oplevert het slachten 
daarvan en het middel ook overigens niet kan 
slagen, daar het opzet van req. kon worden 
afgeleid uit de bewijsmiddelen, waaronder 
het ambtseedig procesverbaal van den agent
rechercheur van politie te Eindhoven, Van 
Hees, inhoudende de verklaring van req., dat 
hij op 10 Jan. 1942 , onder de gemeente Mier
lohout, op een stuk heidegrond een varken, 
hetwelk hij <lien morgen op de veemarkt te 
H elmond had gekocht, met een zakmes heeft 
doodgestoken, dat hij <lit gedoode varken op 
genoemden datum op zijn fiets heeft geladen 
en naar Eindhoven heeft vervoerd, in welke 
gemeente het door een agent van politie is in 
beslag genomen; dat hij geen vergunning had 
een varken te slachten en wist, dat bet slach
ten van varkens zonder vergunning verboden 
is, terwijl, naar het Hof overwoog, het bewijs 
van het aan den verdachte telaste gelegde 
feit nog is versterkt door de .ter terechtzit
ting afgelegde verklaring van den verdachte, 
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dat hij op 10 Jan. 1942 onder de gemeente 
Mierlohout een varken heeft geslacht, ter
wijl hij wist dat zulks verboden was; 

dat het tweede en het derde middel - voor 
zoover uit de daarbij gegeven toelichting valt 
af te leiden - bedoelen te betoogen: voor
eerst, dat hier eene door de wet niet toege
laten wijziging van de telastlegging heeft 
plaats gevonden, en wijders, dat de dagvaar
ding niet duidelijk zoude inhouden welk feit 
is gepleegd; 

dat dit betoog echter faalt, vermits de in 
de telastlegging aangebrachte wijziging een 
schrijffout kon betreffen en de rechter zulk 
een fout herstellende niet treedt buiten de 
telastlegging doch daaraan recht doet weder
varen, terwijl de aldus verbeterde telastleg
ging duidelijk inhoudt, welk feit door req. 
werd gepleegd, zoodat ook van schending van 
art. 261 Sv. geen sprake is ; 

dat de middelen derhalve niet tot cassatie 
van de bestreden uitspraak kunnen leiden; 

0. ambtshalve: 
dat in de qualificatie ten onrechte niet tot 

uitdrukking is gebracht, dat het bewezene 
valt onder de bijzondere strafbepaling van 
art. 2, aanhef en sub 1e, van het Econ. Sanc
tiebesluit 1941, zoodat behoort te worden 
beslist gelijk hieronder volgt: 

Vemietigt het bestreden arrest voorzoo
veel daarbij het vonnis van den Econ. Rech
ter is bevestigd t. a. v . de aan het bewezen 
verklaarde gegeven qualificatie; 

en in zooverre rechtdoende volgens art. 
105 der Wet R. 0.: 

Vemietigt ook het vonnis van den Econ. 
Rechter te dien aanzien; 

Qualificeert het bewezene als: ,.opzettelijk 
in strijd handelen met een bij of krachtens 
het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 
1941 gesteld verbod tot het slachten van var
kens"; 

Verwerpt overigens het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteijn]. 

(N. J.) 

2 November 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Econ . Sanctiebesluit 1941 art. 1 
lid 2.) 

De stelling, dat, nu req. ter zijner ver
dediging, met name ter ontkenning van 
het opzet, zich er op beriep, dat hij het 
kalf uit nood had geslacht, de rechter 
bij de verwerping van dat verweer niet 
kon volstaan met te overwegen, dat van 
een noodslachting niets is gebleken, en 
daarom het opzettelijk niet nakomer> van 
het bedoelde voorschrift niet als bewezen 
had mogen aannemen, kan niet worden 
aanvaard, immers een feitelijk verweer, 
waarvan de gegrondheid door niets 
wordt gestaafd kan met de eokele over
weging, dat omtrent de juistheid van het 
verweer Diets is gebleken, worden ver
worpen. Dientengevolge mocht de rech
ter aan de verklaring van req., dat hij 
voor het slachten van een kalf niet de 
vereischte vergunning had en wist dat 

het slachten van een kalf zonder ver
gunning verboden was, voile waarde toe
kennen en kon hij op grond daarvan 
aanneme~, dat req. opzettelijk het in de 
telastleggmg bedoelde voorschrift niet 
is nagekomen. 

Qualificatie verbeterd. 

Op het beroep van W. van S., slager, wo
nende te Waalwijk, req. van cassatie tegen 
een arrest van het Gerechtshof te 's-Herto
genbosch van 1 April 1942 1 bevestigende in 
hooger beroep, onder aanvulling van het be
wijs, het mondeling vonnis van den Econ. 
Rechter bij de Arr.-Rechtbank te 's-Herto
genbosch van 7 Jan. 1942, waarbij req. ter 
zake van : opzettelijk handelen in strijd met 
een verbod, gesteld krachtens het Voedsel
voorzieningsbesluit, met aanhaling van de 
artt. 1, 9 Landbouwcrisiswet 1933; 1, 2 Be
sluit van den Secr.-Gen. van het Dep. van 
Landbouw en Visscherij d .d. 6 Sept. 1940 
(V.B. 26 d.d. 14 Sept. 1940 No. 142), 2 
Slachtverbod 1940 Rundvee, Besluit van den 
Secr.-Gen. van het Dep. van Landbouw en 
Visscherij d.d. 14 Jan. 1941 (Stet. 15 Januari 
1941 no. 10), 1, 2, 4 Voedselvoorzieningsbe
sluit,_ 11 2, 14 Econ. Sanctiebesluit 1941, 10 
Sr., 1s veroordeeld tot eene gevangenisstraf 
voor den tijd van zes maanden met vrij
spraak van hetgeen meer of anders is telaste
gelegd dan bewezen is verklaard. (Gepleit 
door Mr. E. 0 . Goldstein). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende : 
,,S. en/of v. t. van de artt. 15 Voedselvoor

zieningsbesluit, 2 Slachtverbod 1940 Rund
vee, 350, 358, 359, 338, 339, 415 Sv., door 
met ovememing van gronden te bevestigen 
het vonnis van den Econ. Rechter, waarbij 
bewezen werd verklaard, dat de verdachte 
een krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit 
vastgesteld voorschrift opzettelijk niet is na
gekomen door, wetende dat bij krachtens 
voormeld besluit uitgevaardigd verbod 
(Slachtverbod 1940 Rundvee) het slachten 
van rundvee is verboden, opzettelijk een kalf 
te slachten, 

ten onrechte omdat uit de gebezigde be
wijsmiddelen ten deze niet kan worden afge
leid dat de verdachte het krachtens het Voed
selvoorzieningsbesluit vastgestelde voor
schrift opzettelijk niet is nagekomen;" 

0 . dat b ij inleidende dagvaarding aan den 
req. is telastegelegd: 

dat hij op of omstreeks 4 Nov. 1941 te 
Waalwijk, althans in Nederland, een krach
tens het Voedselvoorzieningsbesluit vastge
steld voorschrift opzettelijk niet is nageko
men door, wetende dat bij krachtens voor
meld besluit uitgevaardigd verbod (Slacht
verbod 1940 Rundvee) het slachten van 
rundvee is verboden, alstoen aldaar opzette
lijk op perceel plaatselijk gemerkt Groote
straat 100, althans in Nederland, een kalf te 
slachten; 
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althans, indien het vorenstaande niet tot 
zijne veroordeeling mocht leiden, dat hij op of 
omstreeks 4 Nov. 1941 te Waalwijk op per
ceel plaatselijk gemerkt Grootestraat 100, 

althans in Nederland, een kalf heeft geslacht; 
dat bij het bevestigde vonnis, met qualifi

catie als voormeld het primair telastegelegde 
feit is bewezen verklaard, met <lien verstan
de, dat verdachte <lit feit heeft gepleegd te 
Waalwijk op perceel plaatselijk gemerkt 
Grootestraat 100; 

0. dat blijkens de toelichting het middel 
berust op de stelling, dat nu req. ter zijner 
verdediging, met name ter ontkenning van 
het opzet, zich er op beriep, dat hij het kalf 
uit nood had geslacht, de rechter bij de ver
werping van dat verweer niet kon volstaan 
met te overwegen, dat van een noodslachting 
niets is gebleken, en daarom het opzettelijk 
niet nakomen van het bedoelde voorschrift 
niet als bewezen had mogen aannemen; 

dat deze stelling echter niet kan worden 
aanvaard, immers een feitelijk verweer, waar
van de gegrondheid door niets wordtgestaafd, 
met de enkele overweging, dat omtrent de 
juistheid van bet verweer niets is gebleken, 
kan worden verworpen; 

dat dientengevolge de rechter aan de, on
der de bewijsmiddelen opgenomen, verklaring 
van req., dat hij voor het slachten van een 
kalf niet de vereischte vergunning had en 
wist dat het slachten van een kalf zonder ver
gunning verboden was, voile waarde mocht 
toekennen en op grond daarvan kon aanne
men dat req. opzettelijk het in de telastleg
ging bedoelde voorschrift niet is nagekomen; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. ambtshalve: 
dat in de qualificatie ten onrechte niet tot 

uitdrukking is gebracht, dat het bewezene 
valt onder de bijzondere strafbepaling van 
art. 2 aanhef en sub re, van het Econ. Sanc
tiebesluit 1941, zoodat behoort te worden 
beslist gelijk hieronder volgt: 

Vernietigt het bestreden arrest voorzoo
veel daarbij het vpnnis van den Econ. Rech
ter is bevestigd t. a . v. de aan het bewezen 
verklaarde gegeven qualificatie; 

En in zooverre rechtdoende volgens art. 
105 der Wet R. 0.: 

Vernietigt ook het vonnis van den Econ. 
Rechter te dien aanzien; 

Qualificeert het bewezene als: ,,opzettelijk 
in strijd handelen met een bij of krachtens 
het Voedselvoorzieningsbesluit gesteld ver
bod tot het slachten van rundvee"; 

Verwerpt overigens het beroep. 

[ Gewezen overeenkornstig de 
van den Adv.-Gen. Holsteijn]. 

conc/usie 

(N. J.) 

2 November 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Auteurswet 1912 artt. 12, 16.) 

Terecht heeft het Hof het betoog van 
req., dat verspreiding, welke niet direct 
bij lezers geschiedt, geen openbaar
making, derhalve geen inbreuk in den 

zin van art. 31 Auteurswet 1912 zou zijn, 
verworpen, daar toezending van exem
plaren aan zoodanige personen, waarvan 
men weet, dat zij die bij lezers ver
spreiden, evenzeer onder deze term valt. 

Terecht heeft het Hof beslist, dat 
onder de woorden ,,een stuk" in d e 
telastlegging is te verstaan een gedeelte 
uit den inhoud van het blad, zijnde <lit 
gedeelte textueel in de dagvaarding op
genomen en wordende verder in het 
midden gelaten of <lit een geheel artikel 
is of slechts een passage uit een artikel. 

Onder ,,aankondiging" in artikel 16 
der Auteurswet 1912 moet worden ver
staan: het door middel van nieuwsbladen 
of tijdschriften den lezers bekend maken 
met het door een ander openbaar ge
maakt werk; evenwel op zoodanige wijze, 
dat daardoor <liens auteursrecht niet 
noodeloos worde verkort, hetgeen mede
brengt dat het bekendmaken gericht 
moet zijn op het wekken van de belang
stelling der lezers voor het openbaar ge
maakte werk van den auteur, en mits
dien geenszins aldus behoort te ge
schieden, dat niet blijkt, dat kennis
neming van het werk voor die lezers 
verder eenig belang kan hebben. Uit de 
bewoordingen waarin art. 16 is vervat 
blijkt duidelijk, dat de bronvermelding 
op zich zelf een artikel of stuk nog niet 
tot een ,,aankondiging" kan stempelen 
en zulks hier het geval zou moeten zijn, 
wil het onderhavige stuk als eene aan
kondiging, en dan nog van een niet nader 
aangeduid werk, kunnen gelden. (Anders 
Adv.-Gen. Rombach.) 

Op het beroep van F. W. B., commission
nair in effecten, wonende te Baarn, req. van 
cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 
te Amsterdam van 12 Mei 1942, waarbij in 
hooger beroep met vernietiging van een von
nis van de Arr.-Rechtbank aldaar, van 20 
Mei 1941, req. ter zake van: ,,opzettelijk in
breuk maken op eens anders auteursrecht", 
met aanhaling van de artt. 31 Auteurswet 
1912, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van tien gulden en vervangende 
hechtenis van tien dagen. (Gepleit door Mr. 
K. Jansma). 

De Hooge R aad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
I. ,,S. , althans v. t. van de artt. 1, 12, 16 

en 31 der Auteurswet, art. 1 Sr. en de artt. 
350, 351, 352, 358, 359, 415, 422 en 423 Sv., 
om reden, dat uit de door het Gerechtshof 
gebezigde bewijsmiddelen niet kan worden 
afgeleid, of het bewijs geput, dat verdachte 
heeft overgenomen een stuk uit het Finan
tieel Weekblad voor den Fondstenhandel, ge
lijk zulks telaste is gelegd ;" 

II. ,,S., althans v. t. van voornoemde ar
tikelen, om reden, dat uit de door het Ge
rechtshof gebezigde bewijsmiddelen niet kan 
worden afgeleid, of het bewijs geput, dat ver
dachte bet in de bewezenverklaring vermelde 
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stuk heeft openbaar gemaakt, in den zin van 
de Auteurswet 1912 ;" 

III. ,,S., althans v. t . van meergenoemde 
artikelen, om reden, dat het Gerechtshof het 
bewezen verklaarde strafbaar heeft geoor
deeld, hoewel dit geen inbreuk vormt op art. 
31 der Auteurswet 1912, immers art. 16 dezer 
wet de bewezen verklaarde publicatie geoor
loofd verklaart;" 

0 . dat aan req. is telaste gelegd en ten zij 
nen laste is bewezen verklaard : dat hij, ver
dachte, in het Arrondissement Amsterdam in 
de maand December 1940 opzettelijk inbreuk 
heeft gemaakt op eens anders auteursrecht, 
doordat hij alstoen aldaar als uitgever en ver
antwoordelijk redacteur van het financieele 
overzicht onder den naam ,,Gooische Effec
ten en D epositobank N . V. te Hilversum" in 
het nummer van 13 D ec. 1940, welk nummer 
in zijn opdracht in dat arrondissement in tal
rijke exemplaren is verspreid en de inhoud 
aldus openbaar gemaakt, heeft doen opne
men, zonder daartoe op eenigerlei wijze ge
rechtigd te zijn of de daartoe vereischte ver
gunning te hebben bekomen een stuk uit het 
Finantieel Weekblad voor den Fondsenhan
del en we! uit de uitgave van 6 Dec. 1940, 
voor welke uitgave verantwoordelijk redac
teur was J. van der Meulen, aan wien het 
auteursrecht van dat stuk toekwam, behoo
rende het auteursrecht van dat stuk in ieder 
geval aan een ander dan hem, verdachte, 
welk stuk luidde : (enz.); 

en zulks terwijl hij wist, dat het auteurs
recht op dit stuk uitdrukkelijk was voorbe
houden door de daaronder geplaatste woor
den ,,Nadruk verboden"; 

0. dat het Hof daarbij heeft overwogen: 
dat verdachte's raadsman heeft betoogd, 

dat, waar in de dagvaarding aan verdachte is 
telaste gelegd, dat hij heeft doen opnemen 
,,een stuk" uit het financieel weekblad voor 
den fondsenhandel, daaronder in verband 
met den verderen inhoud der dagvaarding 
niet anders kan worden verstaan dan het doen 
opnemen van een geheel artikel uit dit blad, 
hetgeen niet is bewezen, doch ten onrechte, 
daar naar 's Hofs oordeel onder de woorden 
,,een stuk" in de telastelegging is te verstaan 
een gedeelte uit den inhoud van genoemd 
blad, zijnde dit gedeelte textueel in de dag
vaarding opgenomen en wordende verder in 
het midden gelaten of dit een geheel artikel 
is of slechts een passage uit een artikel; 

dat hiermee niet in strijd is, dat verderop 
in de dagvaarding van ,,het auteursrecht van 
dat stuk" wordt gesproken, daar het auteurs. 
recht van den rechthebbende evengoed op 
een gedeelte als op het geheel van een letter
kundig of wetenschappelijk werk rust; 

dat verdachte's raadsman heeft betoogd, 
dat verspreiding, welke niet direct bij lezers 
geschiedt, geen openbaarmaking derhalve 
geen inbreuk in den zin van art. 31 Auteurs
recht 1912 zou zijn, doch ten onrechte daar 
toezending van exemplaren aan zoodanige 
personen, waarvan men weet, dat zij die bij 
lezers verspreiden, evenzeer onder dezen 
term valt; 

dat verdachte's raadsman de strafbaarheid 

van het bewezene voorts nog heeft bestreden 
op grond dat hier sprake zou zijn van een 
,,aankondiging" in den zin van art. 16 der 
Auteurswet 1912 en de in de telastlegging 
textueel aangehaalde passage zou zijn ,,een 
kort gedeelte" van het oorspronkelijk artikel 
in den zin van genoemd wetsartikel; 

dat het Hof ook dit verweer verwerpt; 
dat toch, naar het oordeel van het Hof, 

hier van ,,een aankondiging" niet kan worden 
gesproken; dat het gewraakte stuk niet het 
karakter daarvan heeft en kennelijk ook niet 
als zoodanig is bedoeld; dat verdachte niet 
anders heeft gedaan dan uit een in een ander 
blad verschenen artikel letterlijk een gedeelte 
ovememen, welks inhoud hij blijkbaar op 
zich zelf interessant achtte voor de lezers van 
zijn overzicht; dat zelfs de titel en het on
derwerp van het artikel ,,Het Hypotheek
bankbedrijf in 1939", waaruit hij het in de 
telastlegging bedoelde stuk ovemam, door 
hem niet zijn vermeld, daarentegen het stuk 
is opgenomen onder eigen hoofd ,,Amhem
sche Hypotheekbank" en de vermelding er 
onder van het betrokken nummer van het 
finantieel weekblad voor den fondsenhandel 
geen andere beteekenis heeft dan vermelding 
van vindplaats, ter voldoening aan hetgeen 
te dien aanzien is bepaald in art. 15, respec
tievelijk art. 16 der Auteurswet; dat ook de 
titel van de rubriek waarin verdachte het 
gewraakte stuk heeft opgenomen, namelijk 
,,korte berichten uit finantieele bladen" het 
hierboven gezegde bevestigt; 

dat ook geen der andere gevallen van art. 
16 der Auteurswet zich voordoet, al is het 
Hof we! bereid in overeenstemming met het 
betoog van verdachte's raadsman op dit punt, 
het bewuste stuk te beschouwen als een ,,kort 
gedeelte" van het oorspronkelijk artikel in 
den zin van art. 16 der Auteurswet; 

0. dat het eerste middel niet tot cassatie 
kan leiden, omdat het daarin vervatte, ook 
in hooger beroep gevoerde, verweer door het 
Hof op goede gronden is verworpen; 

0. dat het tweede middel, blijkens de daar
_bij gegeven toelichting, wil betoogen, dat 
req. het stuk niet openbaar heeft gemaakt, 
daar feitelijk vast staat, dat hij alleen aan 
eenige commissionnairs op hun bestelling een 
aantal exemplaren van het door hem geredi
geerde financieele overzicht leverde, al wist 
hij dan ook dat die commissionnairs de be
doeling hadden deze exemplaren onder hun 
klanten te verspreiden; 

dat ook dit betoog door het Hof op juiste 
wijze is weerlegd en derhalve ook dit middel 
faalt; 

0 . t. a. v. het derde middel : 
dat hierbij wordt bestreden 's Hofs be

slissing, dat hier van ,,een aankondiging" niet 
kan worden gesproken, doch ten onrechte; 

dat immers onder ,,aankondigen" in art. 16 
der Auteurswet 1912 moet worden verstaan : 
het door middel van nieuwsbladen of tijd
schriften den lezers bekend maken met het 
door een antler openbaar gemaakt werk; 
evenwel op zoodanige wijze, dat daardoor 
<liens auteursrecht niet noodeloos worde ver-
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kort, hetgeen medebrengt dat het bekend
maken gericht moet zijn op het wekken van 
de belangstelling der lezers van die nieuws
bladen of tijdschriften voor het openbaar ge
maakte werk van den auteur, en mitsdien 
geensz1ns aldus behoort te geschieden, dat 
niet b lijkt, dat kennisneming van het werk 
voor die lezers verder eenig belang kan heb
ben · 

d;t voorts uit de bewoordingen, waarin ge
noemd art. 16 is vervat, duidelijk blijkt, dat 
de bronvermelding op zich zelf een artikel 
of stuk nog niet tot een ,,aankondiging" kan 
stempelen en zulks hier het geval zou moeten 
zijn, wil het onderhavige stuk als eene aan
kondiging, en dan nog van een niet nader 
aangeduid werk, kunnen gelden; 

dat getoetst aan voormelde begripsbepa
ling het Hof heeft kunnen aannemen, dat ten 
deze van ,,een aankondiging" niet kan worden 
gesproken en het middel dus niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[Anders n.b. het derde middel de Adv.
Gen. Rombach, die daaromtrent opmerk
te: 

,,Het derde middel daarentegen acht ik 
deugdelijk. 

Ook het daaraan ten grondslag liggend ver
weer is reeds bij het Hof gevoerd. Het werd 
verworpen op grond: dat naar het oordeel van 
het Hof hier van een ,,aankondiging" niet 
kon worden gesproken; dat het gewraakte 
stuk niet het karakter daarvan heeft en ken
nelijk ook niet als zoodanig is bedoeld, dat 
verdachte niet anders heeft gedaan dan uit 
een in een antler blad verschenen artike! let
terlijk een gedeelte ovememen, welks inhoud 
hij blijkbaar op zich zelf interessant achtte 
voor de lezers van zijn overzicht; dat zelfs 
de titel en het onderwerp van het artikel 
,,Het Hypotheekbedrijf in 1939", waaruit hij 
het in de telastelegging bedoelde stuk over
nam, door hem niet zijn vermeld, daaren
tegen het stuk is opgenomen onder eigen 
hoofd ,,Amhemsche Hypotheekbank" en de 
vermelding eronder van het betrokken num
mer van het Finantieel Weekblad voor den 
Fondsenhandel geen andere beteekenis heeft, 
dan vermelding van vindplaats ter voldoe
ning aan art. 15, resp. 16 der Auteurswet; 
dat ook de titel van de rubriek waarin ver
dachte het gewraakte stuk heeft opgenomen 
als ,,korte berichten uit Financieele bladen" 
het hierboven gezegde bevestigt; dat ook 
geen der andere gevallen van art. 16 der 
Auteurswet zich voordoet, al is het Hof we! 
bereid, in overeenstemming met het betoog 
van verdachte's raadsman op dit punt, het 
bewuste stuk te beschouwen als een kort ge
deelte van het oorspronkelijk artikel in den 
zin van art. 16 der Auteurswet. 

Uit deze overwegingen van het Hof blijkt 
dat dit college van oordeel was dat het be
roep van verdachte op den rechtvaardigings
grond van art. 16 der Auteurswet alleen hier
om niet opging omdat het stuk niet was over
genomen ,,in een aankondiging". De andere 
vereischten, waaronder bij die bepaling de 

overneming van een werk in een nieuwsblad 
geoorloofd werd verklaard, waren volgens het 
Hof aanwezig, te weten: 1 °. dat het werk 
openbaar gemaakt was; 2 °. dat slechts een 
kort gedeelte van het werk werd overgeno
men; 3°. dat het werk zelf genoemd werd. 

Waarom was de overneming volgens het 
Hof geen aankondiging? 

Als ik de overwegingen goed begrijp : om
dat het Hof oordeelde dat in het begrip ,,aan
kondiging van een werk" !igt opgesloten de 
bedoeling om de aandacht op het werk van 
een antler te vestigen en deze bedoeling bij 
verdachte blijkbaar niet in voldoende mate 
had voorgezeten, omdat hij den titel en het 
onderwerp, waaronder het artikel voorkwam 
niet vermeld heeft en integendeel het artikel 
onder een eigen titel en een eigen hoofd heeft 
opgenomen. 

Het komt mij voor dat onder aankondiging 
van een werk niets anders kan worden ver
staan, dan bekendmaking ervan en dat deze, 
zonder inbreuk op het auteursrecht van den 
maker op te leveren, op zeer verschillende 
wijze kan geschieden, maar o. a. ook door be
kendmaking van een kort gedeelte ervan on
der vermelding van het werk waaruit dat ge
deelte overgenomen is. 

Zooals gezegd, heeft het Hof feitelijk be
slist, dat aan de overige eischen waaronder 
aankondiging van een werk in een nieuwsblad 
volgens art. 16 der Wet mag geschieden, was 
voldaan, zoodat requirant naar mijn meening 
zich met recht op den rechtvaardigingsgrond 
van art. 16 der Wet heeft beroepen. 

Ik concludeer dat Uw Raad op bovenstaan
de gronden, het bestreden arrest zal vemie
tigen behoudens voorzoover daarbij het von
nis der Rechtbank is vemietigd en de te
lastege!egde feiten (we! te onderscheiden van 
de mede in de telastelegging voorkomende 
qualificatie) zijn bewezen verklaard. Voorts 
dat Uw Raad, rechtdoende ten principale, 
het bewezene niet strafbaar zal verklaren en 
den req . zal ontslaan van alle rechtsvervol
ging te dier zake"]. 

(N. J.) 

7 November r942 . BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Woningwet art. 
36.) 

Terecht is aan het onderhavig uit
breidingsplan goedkeuring onthouden, 
daar het plan in verband met de gerin
gere bevolkingstoename te groot moet 
worden geacht, het teveel straatopper
vlak bevat, als gevolg waarvan de bouw
grond te duur zal worden en het niet 
onvermijdelijk moet worden geoordeeld 
om in dit voor een Jandelijk dee! der 
gemeente ontworpen plan de bebouwde 
kom op te nemen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeente Smallingerland tegen 
het besluit van den Commissaris der provin
cie Friesland, waarnemende de taak van 



1942 7 NOVEMBER 348 

Gedeputeerde Staten , van 21 Januari 1942, 
no. 36, 1° afdeeling B., waarbij goedkeuring 
is onthouden aan een uitbreidingsplan voor 
een dee! van het dorp Rottevalle; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
28 October 1942, n°. 116); 

0. dat de Commissaris der provincie 
Friesland bij zijn besluit van 21 Januari 
1942, n°. 36, r• afdeeling B, goedkeuring 
heeft onthouden aan het bij het besluit van 
den gemeenteraad van Smallingerland vast
gestelde uitbreidingsplan met bebouwings
voorschriften voor het dorp Rottevalle ; 

dat de Commissaris daarbij heeft overwo
gen, dat het dorp Rottevalle, hetwelk is ge
Jegen op het punt, waar de grenzen der ge
meenten Achtkarspelen, Smallingerland en 
Tietjerksteradeel samen komen, zich uit
strekt op het grondgebied van al deze drie 
gemeenten; dat door voorafgaand over leg 
tusschen de drie betrokken gemeentebestu
ren onderling aaneensluitende p!annen zijn 
gemaakt, zoodat elk afzonderlijk plan niet 
alleen op zich zelf moet warden beoordeeld, 
doch mede in verband met het geheel; dat 
het resultaat van deze onderlinge samenwer
king tusschen de drie gemeenten niet geluk
kig 1s te achten, omdat random de kleine 
kern van een Jandelijk dorp een zeer groote 
uitbreiding is ontworpen, die, onvoorziene 
omstandigheden voorbehouden, indien al 
ooit, stellig in de eerste tientallen van jaren 
niet is te verwachten; dat bovendien een te 
dicht stratennet is ontworpen, waardoor de 
prijzen van de bouwterreinen onnoodig zul
len stijgen; dat deze te groote opzet gelegen
heid zal geven om aan de bestaande uitloo
pers Jangs de wegen nog verder te bouwen, 
terwijl tegelijk te vreezen is, dat de ontwor
pen zij- en achterstraten wegens gebrek aan 
gegadigden voor de daar gelegen, minder aan
trekkelijke bouwterieinen, nimmer zullen 
behoeven te warden ·aangelegd, zoodat het 
eindresultaat bevorde"ring der lintbebouwing 
zal zijn; dat echter juist een van de meest 
essentieele eischen, welke aan een uitbrei
dingsplan behooren te warden gesteld, het 
tegengaan van het ontstaan en de uitbreiding 
van lintbebouwing is; dat op den ontworpen 
verkeersweg naar Nijtap veel zijstraten uit
monden, wat tegen het verkeersbelang in
gaat; dat de bestaande bebouwde kom ge
heel in het plan is opgenomen, wat weliswaar 
in sommige gevallen aanvaardbaar moge 
zijn te achten bij een eenvoudige streekdorp, 
doch in geen geval bij een bebouwde kern 
als in Rottevalle bestaat; dat art. I 8 der 
bebouwingsvoorschriften een strafbepa!ing 
bevat; dat een dergelijke bepaling in zooda
nige voorschriften echter niet is toegelaten; 
dat bovendien - ware het anders - de 
in Woningwet en Gemeentewet vastgestelde 
maximumgeldboete van f 300.- in geen 
geval zou mogen warden verhoogd tot 
f 500.-, zooals in het onderhavige artikel is 
geschied; dat voorts de vaststelling van uit
breidingsplannen voor het dorp Rottevalle 
inmiddels een nieuw aspect heeft gekregen 
door de bij het Departement van Binnen
Jandsche Zaken aanhangige grenswijziging, 
volgens welke het gedeelte v!l.n het dorp , dat 
thans tot Tietjerksteradeel behoort, bij de 

gemeente Achtkarspelen zal warden gevoegd, 
waardoor het dorp Rottevalle dus in de 
naaste toekomst uit twee gedeelten zal be
staan, met als grens het water de Lits ; dat 
aan deze oplossing onder meer de gedachte 
ten grondslag ligt, dat de toekomstige uit
breiding van Rottevalle zoowel uit admini
stratief als uit verkeerstechnisch en stede
bouwkundig oogpunt het beste op haar 
p!aats is in het gedeelte ten noordoosten van 
de Lits, eu dat de bestaande bebouwing van 
het gedeelte ten zuidwesten van dit water 
in het belang van een goed dorpsgeheel sta
tionnair dient te blijven; dat de consequen
ties van deze oplossing zijn : 1°. dat de ge
meente Achtkarspelen voor het genoemde 
gedeelte een uitbreidingsplan ·zal moeten 
samenstellen, hetwelk niet boven de ont
wikkelingsmogelijkheden van de p!aats in 
haar geheel zal behooren uit te gaan en waar
in het bestaande Jandelijk karakter van het 
dorp geen geweld wordt aangedaan; 2°. dat, 
aangezien voor verdere dorpsuitbreiding op 
het gebied van Smallingerland geen reden 
bestaat, dit gedeelte te zijner tijd in het voor 
de genoemde gemeente vast te stellen plan 
in hoofdzaak kan warden opgenomen en 
mede aangewezen voor bebouwing voor Jan
delijke doeleinden, waarbij dan, zij het on
der eenig voorbehoud, den eigenaren van 
bestaande g«:bouwen met afwijkende be
stemming het hun tot dusver toekomend 
recht om hunne eigendommen te herbouwen 
en op andere wijze dan voor Jandelijke doel
einden te blijven gebruiken, moet warden 
gewaarborgd; dat in verband met een en 
antler aan het thans ingediende plan, waar
aan op zichzelf ernstige bezwaren kleven 
en dat bovendien geen rekening houdt met 
het aanhangige grenswijzigingsplan en de 
daaraan verbonden consequenties, goed
keuring dient te warden onthouden; 

dat van deze beslissing de burgemeester 
der gemeente Smallingerland, waarnemende 
de taak van den raad dier gemeente, in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat, het uit
breidingsp!an voor Rottevalle resultaat is 
geweest van het overleg tusschen de drie 
betrokken gemeenten; dat de grootte van de 
uitbreiding, ontworpen random het kern
dorp, niet bepaalt of de samenwerking al 
dan niet gelukkig is te achten; dat de uit
breiding van Rottevalle in normale omstan
digheden steeds voortgaat en het derhalve 
gewenscht, zoo niet noodzakelijk is, dat de 
uitbreiding eenigszins ruim wordt genomen, 
opdat voldoende rechtszekerheid bestaat 
ook voor de eigenaren der gronden, waarop 
in de naaste toekomst bebouwing is te ver
wachten; dat het stratennet zoodanig is 
ontworpen, dat de uitbreiding zich zoo con
centrisch mogelijk random het kerndorp 
voltrekt; dat juist een concentrische uit
bouw van het dorp lintbebouwing tegengaat , 
zoodat het eindresultaat van het volgens den 
Commissaris te dichte stratennet het tegen
deel van bevordering van lintbebouwing zal 
zijn; dat geen vrees behoeft te bestaan voor 
te hooge prijzen voor de bouwterreinen, aan
gezien deze voldoende beschikbaar zijn en 
de wet van vraag en aanbod deze dus we! 
op redelijk peil zal houden; dat de uitbrei
ding van een dorp zich bij de bestaande ver-
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harde wegen behoort aan te sluiten, zoodat 
het in Rottevalle met een hoofdweg vanzelf
sprekend is te achten, dat op dezen hoofdweg 
de ontworpen zijstraten uitmonden; dat de 
bestaande bebouwing te Rottevalle zich uit
strekt langs den gemelden verharden weg en 
het water de Lits en het dorp dus nog ge
heel het karakter draagt van een eenvoudig 
streekdorp en er derhalve ook geen bezwaar 
tegen kan bestaan, de bestaande bebouwde 
kom geheel in het plan op te nemen; dat 
inderdaad artikel 18 der bebouwingsvoor
schriften gemist kan worden, doch dat daar
aan tegemoet zou zijn te komen door het 
gemelde artikel niet goed te keuren, zooals 
reeds bij andere reeds goedgekeurde plannen 
is geschied; dat het door den Commissaris 
aanhangig gemaakte grenswijzigingsplan ten 
doe! heeft het gedeelte van Rottevalle, be
hoorende tot de gemeente Tietjerksteradeel, 
te voegen bij de gemeente Achtkarspelen; 
dat geenszins vaststaat, dat de gemelde 
grenswijziging in den aangegeven zin tot 
stand komt, daar deze nog rliet haar beslag 
heeft gekregen en er gegronde bezwaren 
tegen bestaan, in het bijzonder we! deze, 
dat de aan de gemelde grenswijziging ten 
grondslag liggende gedachte, als zou de toe
komstige uitbreiding van Rottevalle, zoowel 
uit administratief als uit verkeerstechnisch 
en stedebouwkundig oogpunt het best op 
haar plaats zijn in het gedeelte ten noord
oosten van de Lits , in casu dus in de gemeente 
Achtkarspelen en dat de bebouwing van het 
gedeelte ten zuidwesten van dit water - lig
gende in de gemeente Smallingerland -
stationnair dient te blijven, onjuist is; dat 
toch daardoor wordt aangenomen, als zou 
Rottevalle zich op de gemeente Achtkarspe
len orienteeren; dat integendeel het dorp 
Rottevalle, wat onderwijs, verkeer, cultuur, 
handel en nijverheid betreft, is aangewezen 
op Smallingerland en haar hoofdplaats 
Drachten; dat juist administratief de bewo
ners van Rottevalle veel gemakkelijker bij 
Smallingerland dan bij Achtkarspelen zijn 
in te deelen, daar de afstanden tot de respec
tieve hoofd-plaatsen bedragen 5 en 17 ½ km; 
dat het centrum van Rottevalle zich bevindt 
bij de draaibrug in den hoofdweg door het 
dorp over de Lits en er concentrische uit
legging van het dorp dus allereerst in de 
gemeente Smallingerland zal moeten plaats 
vinden ; dat dus ook uit verkeerstechnisch 
en stec\ebouwkundig oogpunt de uitbreiding, 
als aangegeven in het bestreden uitbreidings
plan, het meest logisch is te achten; dat, ook 
al zou het aanhangige grenswijzigingsplan 
doorgang vinden, de hierboven aangevoerde 
argumenten ten voile blijven gelden en dus 
dit plan geenszins het bestreden uitbreidings
plan kan beinvloeden, daar in wezen niet 
m eer verandert dan dat een betrekkelijk 
klein dee! van het dorp Rottevalle bij de 
gemeente Achtkarspelen wordt gevoegd; dat 
desalniettemin een concentrische bebouwing 
noodzakelijk blijft, die moeilijk anders dan 
in drie, c. q. twee gemeenten moet plaats 
vinden; dat de Commissaris evenwel in zijn 
b esluit tot niet-goedkeuring een uitspraak 
geeft, die niet of althans in een zeer verwij
derd verband tot het uitbreidingsplan staat; 
en we! deze, als zou Rottevalle zich in de toe-

komst op de gemeente Achtkarspelen moeten 
orienteeren, hierbij als het ware te kennen 
gevende, als zou in de toekomst het geheele 
dorp Rottevalle tot Achtkarspelen moeten 
behooren; dat inmiddels een niet-goedkeu
ring van een uitbreidingsplan bereikt zou 
worden, wat langs een geheel anderen weg 
- dien der grenswijziging volgens de artt. 
157-166 der Gemeentewet en de nader daar
omtrent verschenen voorschriften - moet 
plaats vinden; dat hier sprake is van ,,de
tournement de pouvoir" , hetgeen in strij d 
is met het geldende N ederlandsche recht; 
dat hij voorts opmerkt, dat in het terugge
zonden exemplaar der bebouwingsvoor
schriften de Commissaris over het hoofd 
heeft gezien, dat de boete ad f 500.- reeds 
in f 300.- was gewijzigd; dat hij meent, dat 
de goedkeuring van het gemelde uitbreidings
plan alsnog behoort plaats te vinden; 

0. dat, daargelaten de.vraag, of het onder
werpelijke plan van uitb_reiding we! zou pas
sen bij de te zijner tijd tot stand te brengen 
wijziging van de grenzen der gemeente Smal
lingerland en naburige gemeenten, dit plan 
in ieder geval wegens daaraan klevende be
zwaren niet voor goedkeuring in aanmerking 
kan komen; 

dat deze bezwaren, zooals zij in de bestre
den beslissing van den Commissaris der pro
vincie Friesland werden vermeld, door den 
burgemeester in zijn beroepschrift niet zijn 
weerlegd; 

dat deze er met name niet in geslaagd is 
om aan te toonen, dat dit plan voor het dorp 
Rottevalle, welks bevolking blijkens de stuk
ken in 9 jaar slechts met 99 inwoners toe
nam, niet te groot zou zijn; 

dat ook moet worden gehandhaafd het 
bezwaar van den Commissaris dat het plan 
te veel straatoppervlak bevat, als gevolg 
waarvan de bouwgrond te duur zal worden; 

dat de burgemeester er weliswaar op wijst, 
dat er voldoende bouwterrein aanwezig is, 
en de wet van vraag en aanbod de prijzen 
daarvan we! op een redelijk peil zal houden, 
doch dat dit niet opgaat ; 

dat immers, indien er inderdaad voldoende 
bouwterrein aanwezig is, er voor het ontwer
pen van zooveel nieuwe straten ook geen 
aanleiding bestaat, terwijl, wanneer de be
hoefte aan bouwterrein grooter zou worden 
en derhalve het uitbreidingsplan zou dienen 
te worden verwezenlijkt, er niet aan te ont
komen zou zijn, dat de kosten voor straat
aanleg onevenredig hoog zullen zijn en dm 
den grond duur zullen maken; 

dat de burgemeester ook niet aannemelijk 
heeft kunnen maken, dat het in dit geval 
inderdaad onvermijdelijk was om de be
bouwde kom in het plan op te nemen; 

Gezien de W oningwet ; 
Heeft op grond van I)aragraaf I der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 

(A. B.) 
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7 November 1942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat. (Wegenwet art. 4 j0 art. 30.) 

De onderhavige weg, welke gedurende 
tien achtereenvolgende jaren voor het 
inwerkingtreden der wet is onderhouden 
door de particuliere belanghebbenden, 
is ingevolge art. 4 1° lid onder I openbaar, 
aangezien hij na het tijdstip van dertig 
jaren v66r het inwerkingtreden der wet 
voor een ieder toegankelijk is geweest. 
Daar de weg voor een deel als rijweg in 
onderhoud was bij de belanghebbende 
eigenaren, moeten deze hierdoor geacht 
worden den onderhoudsplicht, met stil
zwijgende toestemming van het water
schap, dat het overig deel als voetpad 
onderhield, op zich te hebben genomen. 
Ten onrechte hebben Ged. Staten met 
de aanduiding ,,voetpad" bedoeld uit te 
drukken, dat de weg slechts als voetpad 
behoeft te worden onderhouden, daar 
hier van een beperking van het gebruik 
als bedoeld bij art. 6 geen sprake is, be
houdens voor het deel, bij het water
schap in onderhoud. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat , 

Gezien de beroepen, ingesteld door de 
Naamlooze Vennootschap G. J. Krol & Co.'s 
Kunstmesthandel te Zwolle en Ch. Tromp 
Meesters te Arnhem, als gemachtigde van 
Douairiere Jhr. Mr. D. de Blocq van Haers
ma de With te Dricebergen tegen het b_esluit 
van Ged . Staten van Overijssel van 5 Augus
tus 1941, n°. 6545/5102, 3e afdeeling, tot 
vaststelling ingevolge de Wegenwet van den 
!egger der wegen voor de gemeente Zwolle ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
23 September 1942, n°. 171); 

0. dat Gedeputeerde Staten van Overijssel 
bij hun besluit van 5 Augustus 1941, n°. 
6545/5102, 3e afdeeling, den door burge
meester en wethouders van Zwolle in hun 
vergadering van 10 Februari 1939 opge
maakten Jegger der wegen, gewijzigd als 
door hun college bij besluit van 17 December 
1940, 3e afdeeling, n°. 12485/8478 is aange
geven, hebben vastgesteld, daarbij over
wegende, ten aanzien van het door Ch. 
Tromp Meesters te Arnhem ingediende be
zwaar, waarbij de openbaarheid van een ge
deelte van den Marsweg wordt betwist en 
wel het gedeelte, dat bij het ontwerp van 
wijzigingen op den Jegger is gebracht; dat de 
Marsweg voorkomt op de liggers der wegen 
van de gemeente Zwolle van 1862-1902 en 
1923 en daarin is omschreven als loopende 
van den Assendorperdijk tot ,,het erf de 
Mars" ; dat onder het erf de Mars naar 
de meening van hun college moet worden 
verstaan de boerderij van dien naam met 
de onmiddellijk daaraan grenzende, door 
een sloot of afrastering afgesloten ruimte 
rond het huis, dienende voor tuin, bleekvdd, 
opstalplaats voor schuren, kippenhok en 
dergelijke; dat de Marsweg volgens de oude 
Jigging der wegen van de gemeente Zwolle 
mitsdien moet worden geacht te Joopen van 
den Assendorperdijk tot aan de vorenbedoel
de afrastering van de boerderij de Mars; dat 

de aldus aangegeven loop van den Marsweg 
in overeenstemming is met een in vroeger 
jaren vanwege den Provincialen Waterstaats
dienst opgemaakte overzichtskaart van de 
openbare wegen in het Jandelijk gedeelte 
van de gemeente Zwolle, zoomede met de 
topografische kaart (uitgave 1917); dat het 
bezwaar van Ch. Tromp Meesters mitsdien 
ongegrond moet worden geacht; 

en ten aanzien van het bezwaar, inge
bracht onder meer door de Naamlooze Ven
nootschap G. J. Krol & Co's Kunstmesthan
del te Zwolle betreffende het als voetpad en 
niet als weg op den Jegger brengen van clen 
Holtenbroekerdijk; dat deze dijk als voetpad 
voorkomt op den bestaanden Jigger der voet
paden van de gemeente Zwolle van 1923 en 
ook reeds als voetpad voorkwam op den Jig
ger der voetpaden van de genoemde gemeente 
van 1903 en 1862 ; dat tegen den Jigger der 
voetpaden van de gemeente Zwolle in 1923 
geen bezwaren zijn ingebracht; dat hieruit 
blijkt, dat in 1923 algemeen - en ook door 
de reclamanten - werd aangenomen dat de 
Holtenbroekerdijk is een openbaar voetpad ; 
dat de genoemde dijk sindsdien nimmer door 
het waterschapsbestuur voor het algemeen 
rijverkeer is bestemd; dat, daar blijkens het 
vorenstaande vaststaat, dat in 1923 de Hol
tenbroekerdijk nog was een openbaar voet
pad, de genoemde dijk na het tijdstip van 
dertig jaren v66r het in werking treden van de 
Wegenwet niet geacht kan worden gedurende 
dertig achtereenvolgende jaren voor het al
gemeen rijverkeer te hebben open gestaan; 
dat de Holtenbroekerdijk mitsdien niet als 
een openbare rijweg maar als een openbaar 
voetpad moet worden aangemerkt; 

dat van dit besluit 1°. de Naamlooze Ven
nootschap G. J. Krol & Co's Kunstmesthan
del te Zwolle en 2°. Ch. Tromp Meesters als 
gemachtigde van Douairiere Jhr. Mr. D. de 
Blocq van Haersma de With te Driebergen 
in beroep zijn gekomen; 

dat de appellante sub 1°. aanvoert, dat de 
Holtenbroekerdijk sinds talrijke jaren, in 
ieder geval sedert Janger dan 30 jaar, als weg 
voor een ieder heeft opengestaan en is ge
bruikt en als weg is onderhouden , waartoe 
zij, appellante, het hare heeft bijgedragen; 
dat de gemeente Zwolle ook in 1933 of daar
omtrent een gedeelte van dien dijk heeft 
bestraat; dat deze dijk sinds talrijke jaren, 
in ieder geval sedert Janger dan 30 jaren, 
door iederen belanghebbende met paard en 
wagen en sinds de opkomst van het vervoer 
van goederen per autotractie zelfs door 
vrachtautomobielen van 15 en 20 ton wordt 
bereden; dat Ged. Staten in de beslissing, 
waarvan beroep, den feitelijken toestand van 
den dijk geheel buiten beschouwing hebben 
gelaten omdat de Holtenbroekerdijk op 
den bestaanden Jigger der voetpaden van de 
gemeente Zwolle van 1923 als voetpad voor-
komt en daartegen destijds door haar, appel
lante, niet is gereclameerd, waaruit zou blij
ken dat in 1923 algemeen werd aangenomen, 
dat die dijk een openbaar voetpad was en 
sindsdien nimmer door het waterschapsbe
stuur voor het algemeen rijverkeer is be
stemd; dat uit deze omstandigheden naar 
het oordeel van Ged. Staten zou volgen, dat 
de Holtenbroekerdijk in 1923 een openbaar 
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voetpad was en na bet tijdstip van dertig 
jaren v66r bet in werking treden van de 
Wegenwet niet geacht kan worden gedurende 
dertig achtereenvolgende jaren voor bet alge
meen rijverkeer te hebben opengestaan; dat 
deze redegevingen naar haar oordeel de be
slissing van Ged. Staten niet kunnen dragen; 
dat daarbij allereerst uit bet oog wordt ver
loren, dat v66r bet in werking treden van de 
Wegenwet aan de leggers van wegen en voet
paden geen bindende kracht toekwam, zijnde 
die leggers alleen van administratieve betee
kenis; dat derhalve de omstandigheid, dat de 
Holtenbroekerdijk in 1923 en daarv66r op 
den Jigger van voetpaden der gemeente Zwol
le voorkwam, juridisch irrelevant is, terwijl 
evenmin van eenige beteekenis is of zij, appel
lante, daartegen al dan niet heeft gerecla
meerd; dat bet mitsdien ook niet aangaat om 
uit de voormelde omstandigheid af te leiden, 
dat de Holtenbroekerdijk in 1923 in feite 
een openbaar voetpad was; dat een derge
lijke conclusie bovendien in f!agranten strijd 
;net de werkelijkheid is; dat de opslagplaat
sen van haar, appellante, sinds 1882 geves
tigd zijn aan bet Zwartewater en de Holten
broekerdijk de eenige toegangsweg te land 
naar die opslagplaatsen is; dat zij haar kunst
meststoffen van haar opslagplaatsen a£ afle
vert en daarvoor sinds 1882 gebruik maakt 
en moet maken van den Holtenbroekerdijk, 
waarover de goederen per wagen en later 
per vrachtautomobiel vervoerd werden en 
worden; dat bet gemeentebestuur van Zwolle, 
den feitelijken toestand kennende, dan ook 
terecht in overeenstemming daarmede den 
Holtenbroekerdijk in den nieuwen !egger als 
weg heeft opgenomen, waarmede Ged. Staten 
niet hebben ingestemd; dat zij er groot be
Jang bij heeft, dat de Holtenbroekerdijk als 
weg in den !egger wordt opgenomen, omdat, 
wanneer die dijk tot voetpad zou bestemd 
warden, zij genoodzaakt zou warden aanslui
ting te zoeken op een anderen, in 1941 aan 
de achterzijde van hare ops!agplaatsen aan
gelegden toegangsweg, hetgeen haar op een 
kostenuitgave van circa f 12,000.- zou ko
men te staan; weshalve zij heeft verzocht 
den !egger der wegen der gemeente Zwolle 
in dier voege te wijzigen, dat daarin de Hol
tenbroekerdijk als openbare weg zonder 
eenige beperking in bet gebruik wordt opge
nomen; 

dat Ch. Tromp Meesters aanvoert, dat 
Ged. Staten zich beroepen op de omschrijving 
in de oude leggers van bet einde van den 
weg, zijnde ,,bet er£ de Mars", doch negeeren, 
dat er (in tegenspraak met die lezing der
zelfde oude leggers) van onderhoud door de 
gemeente Zwolle slechts sprake was tot aan 
perceel 261 en niet verder; dat ook de lengte 
volgens de oude leggers met zijne lezing en 
het onderhoud van den weg het meest in 
overeenstemming is ; dat Ged. Staten als 
geheel nieuw argument in deze materie zich 
op de topografische kaart (uitgave 1917) be
roepen, doch dat, aangezien vaststaat dat 
volkomen ten onrechte, namelijk in strijd 
met den werkelijken toestand, deze kaart 
een weggedeelte aangeeft, waar het nooit als 
zoodanig bestond (dit kan door alle ter plaat
se bekenden, zooals gemeentepolitie en an
deren warden bevestigd) en voort de topo-

grafische kaart (uitgave 1933) bet tegendeel 
zeer duidelijk aangeeft (welk feit Ged. Staten 
natuurlijk uitstekend bekend is, doch door 
hen onvermeld wordt gelaten) dit argument 
van geenerlei waarde lijkt ; dat de Provin
ciale Waterstaatsdienst destijds op bet be
treffende topografische kaartje (uitgave 
1917) eenvoudig zonder nader onderzoek ter 
plaatse ter orienteering voor den !egger den 
foutief ook op bet weiland doorgetrokken 
weg heeft rood gekleurd; dat hij de door Ged. 
Staten aangevoerde argumenten, mede in 
verband met zijne door Ged. Staten genegeer
de argumenten, we! zeer zwak vindt; dat 
hij speciaal verwijst naar punt c van zijn 
bezwaarschrift d.d. 4 Februari 1941, aange
zien de bewuste hekken niet eens eigendom 
van zijn principalen zijn, doch tot den in
ventaris van den pachter behooren, terwijl 
een volgende pachter zeer waarschijnlijk 
stellig in p!aats van toevallig gekochte zware 
ijzeren hebben, houten zal gebruiken of met 
minder afsluitingen zal willen volstaan, 
waardoor de verpachtster dan op extra kos
ten zou worden gebracht; 

0. ten aanzien van bet door de Naamlooze 
Vennootschap G. J. Krol & Co's Kunstmest
handel te Zwolle ingestelde beroep betreffen
de den Holtenbroekerdijk (weg n°. 10), dat 
deze weg, welke, blijkens de ingewonnen 
ambtsberichten, behalve wat betreft de 
laatste 82 m, gedurende tien acbtereenvol
gende jaren v66r bet inwerkingtreden van de 
Wegenwet is onderhouden niet door bet 
waterscbap ,,De Zwartewaters- en Vecht
dijken", doch door de particuliere belang
bebbenden, ingevolge artikel 4, 1e lid onder 
1 openbaar is, aangezien bij na bet tijdstip 
van dertig jaren v66r het inwerkingtreden 
van de bedoelde wet, voor een ieder toegan
kelijk is geweest; 

dat hij dus terecbt op den !egger is ge
bracht, betgeen trouwens door de appellante 
niet wordt betwist; 

dat evenwel ten onrechte in kolom VII 
van den !egger als onderboudsplicbtige van 
den gebeelen weg, door Ged. Staten bier als 
voetpad aangeduid, bet waterscbap ,,De 
Zwartewaters- en Vechtdijken" is aange
wezen, aangezien blijkens de stukken deze 
weg slechts ten aanzien van de biervoren be
doelde laatste 82 m door dit waterscbap als 
voetpad is onderhouden, terwijl hij voor 
bet overige als rijweg in onderhoud was bij 
de belanghebbende eigenaren, die hierdoor 
geacbt moeten worden den onderboudsplicbt, 
met stilzwijgende toestemming van het wa
terscbap, op zicb te hebben genomen; 

dat Ged. Staten met de evenbedoelde aan
duiding ,,voetpad" kennelijk hebben bedoeld 
uit te drukken, dat de weg slechts als voet
pad behoeft te warden onderbouden, docb 
ten onrechte, vermits hier van eene beper
king in het gebruik, als bedoeld bij art. 6 der 
Wegenwet, geen sprake is, beboudens met 
betrekking tot de meergenoemde laatste 
82 m, betgeen alsnog in kolom IV behoort 
te warden vermeld ; 

dat daaraan niet afdoet, dat de Holten
broekerdijk op v66r de inwerkingtreding van 
de Wegenwet opgemaakte wegenleggers der 
gemeente Zwolle als voetpad is vermeld; 

dat in kolom V de oorspronkelijke redac-
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tie, zooals die door burgemeester en wethou
ders was ontworpen, overeenkomstig den 
werkelijken toestand, behoort te worden 
hersteld; 

dat hetzelfde geldt ten aanzien van kolom 
VIII , behoudens wat betreft de laatste 82 m, 
waarvoor een beperkt gebruik bestaat; 

dat voorts kolom X, waarin als het gezag, 
dat volgens de artikelen 16 of 17 van de 
Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg in 
goeden staat verkeert, het waterschap ,,De 
Zwartewaters- en Vechtdijken" is vermeld, 
wijziging behoeft, daar het reglement van 
dit waterschap geen toezicht op wegen voor
schrijft; 

dat hier op grond van art. 17 der wet al
leen voor de laatste 82 m het waterschap kan 
worden aangewezen, terwijl voor het overige 
krachtens art. 16 de gemeente Zwolle dient 
te worden vermeld; 

0 . ten aanzien van het door den appellant 
Ch. Tromp Meesters namens Douairiere Jhr. 
Mr. D. de Blocq van Haersma de With te 
Driebergen ingesteld beroep, betreffende de 
openbaarheid van het zuidelijke gedeelte van 
den Marsweg (weg n°. 30), dat deze weg, blij
kens de overgelegde ambtsberichten, voor
kwam op de wegenleggers der gemeente Zwol
le van 1862, 1902 en 1923 en daarop was om
schreven als te loopen van den Assendorper
dijk tot aan het erf genaamd ,,de Mars(ch)" 
met vermelding van de lengte 2825 ellen, 
onderscheidenlijk 2850 m; 

dat de in deze leggers opgegeven lengte 
van den weg, al moge die waarschijnlijk niet 
geheel juist zij n geweest, er toch op wijst, dat 
althans het weggedeelte ten westen van de 
spoorbaan over de perceelen sectie C, nos. 
261 en 593 (gedeeltelijk), niet tot openbaren 
weg gerekend werd, terwijl de omschrijving 
van het eindpunt tot aan het erf genaamd 

de Mars(ch)" geen voldoend vermoeden 
;;.oor het tegendeel oplevert, nu blijkens een 
ambtsbericht van burgemeester en wethou
ders van Zwolle het perceel sectie C n°. 261 
destijds mede tot het erf, genaamd ,,De Mars" 
behoorde en aan het woord ,,erf" niet nood
zakelijk een beperkte beteekenis toekomt; 

dat onder deze omstandigheden de open
baarheid van dit weggedeelte niet vaststaat, 
te minder, daar, naar burgemeester en wet
houders van Zwolle hebben medegedeeld, de 
weg over bet perceel n°. 261 en verder nim
mer als openbaar is bescbouwd; 

dat bet bierbedoelde weggedeelte dus ten 
onrecbte door Ged. Staten op den !egger 
is gebracbt; 

Gezien de W egenwet ; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de N ederlandscbe 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

met gegrondverklaring van de ingestelde 
beroepen, den door Ged. Staten van Over
ijssel bij bun besluit van 5 Augustus 1941, 
N°. 6545/5102, 3• afdeeling, vastgestelden 
!egger te wijzigen als volgt: 

I. ten aanzien van weg n°. 10 (Holten
broekerdijk) wordt in kolom V de oorspron
kelijke redactie, overeenkomstig een door 

burgemeester en wethouders van Zwolle 
bij hun besluit van 10 Februari 1939 opge
maakten !egger, hersteld; 

in kolom IV wordt aan bet slot (ter boogte 
van 82.00 in kolom V e) vermeld: voetpad; 

in kolom VII wordt in p!aats van: ,,voet
pad: bet waterschap de Zwartewaters- en 
Vechtdijken" (ter hoogte van 88.oo in kolom 
Ve) gelezen: weg: de N aamlooze Vennoot
scbap G. J. Krol en Co.'s Kunstmesthandel, 
de gemeente Zwolle en het waterschap de 
Zwartewaters- en Vechtdijken, elk voor 1/3 
gedeelte; ter hoogte van 315.00 in kolom Ve 
wordt vermeld : weg: de Naamlooze Vennoot
scbap G. J. Krol en Co .'s Houtbereiding t ~gen 
Bederf voor 70 m en de NaamloozeVennoot
scbap G. J. Krol en Co.'s Kunstmesthandel 
voor 245 m; ter boogte van 92.00 in kolom 
Ve wordt vermeld: weg: het perceel kadas
traal bekend gemeente Zwolle, sectie A n°. 
4575; ter boogte van 286.00 in kolom Ve 
wordt vermeld: weg: de Naamlooze Vennoot
schap Handels- en Transportmaatscbappij 
,,Vulcaan"; ter boogte van 28.00 en 60.00 in 
kolom Ve wordt verme!d: weg: bet perceel 
kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie 
A n°. 5983; ter hoogte van 34.00 in kolo111 Ve 
wordt vermeld: weg inclusief de houten C 
vloeren bet perceel kadastraal bekend ge
meente Zwolle, sectie F 5983; ter boogte 
van 82.00 in kolom Ve wordt verme!d: voet
pad: het waterschap ,,de Zwartewaters- en 
Vechtdijken" ; 

in ko!om VIII wordt, met invoeging ter 
boogte van 315.00 in kolom Ve van: het 
geheele onderboud, de oorspronkelijke re
dactie, overeenkomstig den door burge
meester en wetbouders van Zwolle bij bun 
besluit van 10 Februari 1939 opgemaakten 
!egger, bersteld; 

in kolom X wordt onderscheidenlijk ter 
boogte van 88.oo, 315.00, 92.00, 286.00, 
28.00, 60.00 en 34.00 in ko!om Ve gelezen: 
de gemeente Zwolle en ter hoogte van 82.00 
in kolom Ve: het waterschap ,,de Zwarte
waters- en VecJ-tdijken"; 

I I. ten aanzien van weg n°. 30 (Marsweg) 
wordt in kolom III de oorspronkelijke re
dactie,overeenkomstigdendoor burgemeester 
en wethouders van Zwolle bij hun besluit van 
10 Februari 1939 opgemaakten !egger, her
steld en wordt in kolom Ve 350, vervangen 
door 33.00. 

(A. B.) 

9 November 1942. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Distributiewet ,939, a rt. x8; 
Koffie- en Theedistr.besch. x940 I art. 2.) 

Art. 2 Koffie- en Theedistr.besch. ,940 
I, verbiedende bet koopen en afleveren 
van thee, anders dan met inachtneming 
van de in de daama volgende artikelen 
vastgestelde regeling, richt zich kenne
lijk, behalve tot de koopers, niet alleen 
tot hen, die thee persoonlijk aan een 
antler overgeven, maar tot alien, die thee 
verkoopen en leveren, ook al geschiedt 
de overgifte der thee door een antler 
overeenkomstig bun opdracht of aanwij
zing. 

De strafbepalingen van het Econ. 

K. 2663 
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Sanctiebesluit 1941, volgens welke het 
bewezenverklaarde slechts oplevert een 
overtreding, waartegen geen zwaardere 
straf dan hechtenis wordt bedreigd, had
den, als voor de req. gunstiger dan die 
van art. 18 Distributiewet 1939, volgens 
welke het bewezenverklaarde opleverde 
een misdrijf, waartegen onder meer ge
vangenisstraf was bedreigd, in deze moe
ten zijn toegepast. 

Op het beroep van P. van D., van beroep 
koopman te Beverwijk, req. van cassatie te
gen een arrest van het Gerechtshof te Am
sterdam van 16 Mei 1942, waarbij in hooger 
beroep, met vemietiging van een vonnis van 
den Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Haarlem van 23 Juli 1941, req. ter zake van 
het in de bewezenverklaring onder a om
schreven feit is ontslagen van rechtsvervol
ging en ter zake van het daar onder b om
schreven feit, gequalificeerd als ,.het aan zijn 
schuld te wijten zijn, dat een krachtens de 
Distributiewet 1939 vastgesteld voorschrift 
niet wordt nagekomen", met aanhaling van 
art. 18 van evengenoemde wet, 1, 2, 3, 6 en 
8 der Koffie- en Theedistributiebeschikking 
1940 I en 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot een 
geldboete van tweehonderd gulden en een 
vervangende hechtenis van twintig dagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
,.S. of v. t. van de artt. 4, 5, 18 der Distri

butiewet 1939 j 0
• Besluit 58/1 940; 1, 2, Dis

tributieregelingsbeschikking 1939; 1, 2, 3, 6 
en 8 der Koffie- en Theedistributiebeschik
king 1940 I; 10, 33 en 91 Sr.; 338 Sv. en aldus 
toegelicht. Uit de bewijsmiddelen blijkt, dat 
req. op of omstreeks 3 Juni 1941 aan K. 20 
K.G. thee verkocht heeft, welk feit door de 
Koffie- en Theedistributiebeschikking 1940 
I echter niet strafbaar gesteld is. Om req. 
een strafbaar feit te laste te kunnen leggen, 
zoude req. zich schuldig gemaakt moeten 
hebben aan het afleveren zonder gelijktijdige 
inlevering der in art. 3 der Koffie- en Thee
distributiebeschikking 1940 I genoemde bon
nen, toewijzingen of vergunningen. Uit de 
bewijsmiddelen blijkt echter dat req. niet 
degene geweest is die de in de inleidende dag
vaarding genoemde hoeveelheid thee aan K. 
heeft afgeleverd, zoodat req. ten onrechte op 
grond van dit feit tot een geldboete van f 200 
veroordeeld is." 

0. dat bij het bestreden arrest, met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, onder 
b bewezen is verklaard dat het aan req.'s 
schuld te wijten is geweest, dat hij te Bever
wijk op 3 Juni 1941 aan C. P. K. 20 K.G. 
thee verpakt in hoeveelheden van minder 
dan 10 K.G., heeft afgeleverd, anders dan 
tegen inlevering van bonnen, toewijzingen, 
vergunningen of bestelbonnen als genoemd 
in art. 3 der Koffie- en Theedistributiebe
schikking 1940 I; 

0. dat deze bewezenverklaring berust op 

L. 1942 

een verklaring van req. als verdachte ter te
rechtzitting, luidende: ,.dat hij op 3 Juni 1941 
te Beverwijk aan C. P. K. 20 K.G. thee, ver
pakt in hoeveelheden van minder dan 10 
K.G. heeft verkocht, anders dan tegen inle
vering van een of meer der in art. 3 der Kof
fie- en Theedistributiebeschikking 1940 I 
genoemde bonnen, toewijzingen, vergunnin
gen of bestelbonnen; dat hij met zijn vrouw 
over dezen verkoo" heeft gesproken; dat zijn 
vrouw hem eenige dagen later bij zijn thuis
komst heeft meegedeeld, dat K. de 20 K.G. 
thee aan zijn, verdachte's, woning te Bever
wijk was komen afhalen, terwijl hij niet thuis 
was; dat K. hem nog denzelfden dag den 
koopprijs der thee heeft betaald, <loch ook te 
dier gelegenheid geen distributiebescheiden 
heeft afgedragen." 

en op een ambtseedig proces-verbaal van 
twee opsporingsambtenaren, voor zoover in
houdende: ,.dat C. P. K. den relatanten heeft 
verklaard dat hij op 3 Juni t941 een hoeveel
heid thee heeft thuis gekregen, welke hij had 
gekocht van den verdachte; dat deze thee bij 
navrage 40 pond bleek te wegen"; 

dat een regeling als de Koffie- en Thee
distributiebeschikking 1940 I de strekking 
heeft een doelmatige distributie van de daar
in genoemde waren onder de gebruikers te 
verzekeren en art. 2 dier beschikking, ver
biedende het koopen en afleveren van thee, 
anders dan met inachtneming van de in de 
daama volgende artikelen vastgestelde rege
ling, zich dan ook kennelijk richt, behalve 
tot de koopers, niet alleen tot hen, die thee 
persoonlijk aan een antler overgeven, maar 
tot allen, die thee verkoopen en leveren, ook 
al geschiedt de overgifte der thee door een 
ander overeenkomstig hun opdracht of aan
wijzing; 

dat geheel in overeenstemming hiermede in 
art. 1 van diezelfde beschikking gesproken 
wordt over natuurlijke of rechtspersonen, die 
thee verkoopen of afleveren en daarvan hun 
normaal bedrijf maken, tot welke groep uit 
den aard der zaak ook behooren personen, die 
de aflevering van hun thee aan hun klanten 
door middel van hun ondergeschikten plegen 
te verrichten; . 

dat in de bewezenverklaring het woord ,.af
leveren" kennelijk is vebezigd in denzelfden 
zin, die dat woord in de genoemde artikelen 
heeft en het Hof uit de voormelde bewijs
rrtiddelen dan ook heeft kunnen afleiden dat 
req. het onder b bewezenverklaarde feit heeft 
begaan; 

dat dus het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. ambtshalve: 
dat, na het plegen van het onder b bewe

zenverklaarde feit op 3 Juni 1941 en voor de 
behandeling der zaak in hooger beroep het 
aangehaalde art. 18 der Distributiewet 1939 
ingevolge het bepaalde bij art. 14 van het 
Econ. Sanctiebesluit 1941 buiten werking is 
getreden, terwijl de in genoemd art. 18 ver
vatte st rafbepalingen zijn vervangen door die 
van laatstgenoemd besluit; 

dat deze laatste, volgens welke het bewe
zenverklaarde onder b slechts oplevert een 

23 
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overtreding, waartegen geen zwaardere straf 
dan hechtenis wordt bedreigd, als voor den 
req. gunstiger dan die van art. 18 der Distri
butiewet 1939, volgens welke het bewezen
verklaarde opleverde een misdrijf, waartegen 
onder meer gevangenisstraf was bedreigd, in 
deze hadden moeten zijn toegepast, zoodat 
het arrest niet in stand kan blijven; 

Vemietigt het bestreden arrest, doch al
leen voor wat betreft de qualificatie van het 
bewezenverklaarde onder b , de strafbaarver
klaring van req. en de strafoplegging; 

En in zooverre rechtdoende ingevolge art. 
105 der wet R. 0.: 

Gezien de artt. 1 en 3 van het Econ. Sanc
tiebeslui t 1941 j 0

• art. 1 Sr.; 
Qualificeert het bewezenverklaarde onder 

b als: ,,in strijd handelen met een voorschrift 
gesteld bij of krachtens de Distributiewet 
1939, met uitzondering van de voorschriften 
gesteld krachtens art. 15 lid 2"; 

Verklaart req. deswege strafbaar; 
Veroordeelt hem ter zake tot een geldboete 

van tweehonderd gulden en een vervangende 
hechtenis van twintig dagen, zijnde deze straf 
in overeenstemming met den emst der over
treding en de omstandigheden, waaronder 
deze is gepleegd; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

[ Gewezen overeenkomsti-< de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach]. 

(N. J.) 

9 November r942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. art. 282; Econ. Sanctie
besluit 1941 art. 1 lid 2; Distributiewet 
1939 art. 18; Koffie- en Theedistr.besch. 
1940 I artt. 2, 10.) 

Wei is waar is bij art. 14 Econ. Sanc
tiebesluit het art. 18, 1ste lid Distribu
tiewet 1939 buiten werking gesteld, maar 
dit heeft niet ten gevolge, dat een feit, 
als het bewezen verklaarde begaan v66r 
het in werking treden van dat Besluit, 
doch berecht daama, niet meer straf
baar zou zijn, vermits dit alsdan straf
baar is volgens art. 1, 2e lid Econ. Sanc
tiebesluit 1941 j 0

• art. 48 Sr. met dien 
verstande, dat volgens art. 1, 2de lid Sr. 
de gunstigste bepaling - ten deze die 
van art. 18 Distributiewet 1939 - moet 
worden toegepast. 

Uit den inhoud der bewijsmiddelen 
kon worden bewezen verklaard, dat req. 
en getuige K. wisten, dat zij handelden 
in strijd met het bepaalde in de krach
tens de Distributiewet 1939 S. 633 vast
gestelde Koffie- en Theedistr.besch. 
1940 I. (Adv.-Gen. Rombach: Bewezen 
is slechts verklaard, dat req. en get. K . 
wisten, dat hun handeling in strijd was 
met het bepaalde in de krachtens de 
Distr.wet 1939 S. 633 vastgestelde Kof
fie- en Theedistr.besch. 1940 I. Kennis 
van de wettelijke benaming der over
treden distributiebeschikking noch we
tenschap krachtens welke wet die be
schikking was vastgesteld, kan in de on-

derhavige bewezenverklaring worden 
gelezen). 

Uit de voor het Hof afgelegde verkla
ring van getuige K ., dat hij de in de te
lastelegging bedoelde koffie heeft afge
leverd, zonder dat hij daartoe toestem
ming van de Meelcentrale had bekomen, 
volgt, dat art. 10 der Koffie- en Thee
distr. besch. 1940 I t en deze niet van toe
passing is, waarmede kennelijk bedoeld 
is, dat de koffie niet op grond van een 
krachtens dat artikel verleende toestem
ming mocht worden verkocht. 

Het woord ,,koffie" in de telastlegging 
en in de bewezenverklaring is kennelijk 
gebezigd in de beteekenis, die dit woord 
heeft in art. 2 van de Koffie- en Thee
distributiebeschikking 1940 I , te weten, 
volgens art. 1 dier beschikking, die van 
gebrande koffie. 

Het middel, dat niet blijkt of alle op 
de getuigenlijst voorkomende getuigen 
zijn gehoord of t. a. v . de niet gehoorden 
de vereischte vormen zijn in acht geno
men, stuit reeds hierop af, dat de in
houd der getuigenlijst uit de stukken, 
waarvan de cassatierechter vermag ken
nis te nemen, niet blijkt, en volgens de 
wet ook niet behoeft te blijken. 

Op het beroep van P . van 't H., chauffeur, 
wonende te Enschede, req . van cassatie tegen 
een te zijnen laste gewezen arrest van het 
Gerechtshof te Amhem, Economische Ka
mer, van 24 April 1942, waarbij - met ver
nietiging van een mondeling vonnis van den 
Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te Al
melo, op 3 Juli 1941 in deze zaak gewezen, 
req. ter zake van ,,door handelen opzettelijk 
bewerken, dat een krachtens de Distributie
wet 1939 vastgesteld voorschrift niet wordt 
nagekomen, meermalen gepleegd" met aan
haling van de artt. 18 Distributiewet 1939, 
2, 8, Koffie- en Theedistributiebeschikking 
1940 I, 1, 14 Econ. Sanctiebesluit 1941, 1 
:zde lid, 57 en 91 Sr., is veroordeeld tot een 
maand gevangenisstraf. (Gepleit door Mr. 
P. S. Noyon). 

De Hoage Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
,,I. S. of v. t. der artt. 47, 48 en 91 Sr., 

18 Distributiewet 1939, 1 en 14 Econ. Sanc
tiebesluit door req. te veroordeelen wegens 
het bewerken van het niet nakomen van een 
krachtens de Distributiewet 1939 vastgesteld 
voorschrift, ofschoon art. 18 dezerwet, waarbij 
dit bewerken strafbaar werd gesteld, v66r het 
wijzen van het arrest bij art. 14 van het Econ. 
Sanctiebesluit was afgeschaft en het telaste
gelegde volgens de toen geldende bepalingen 
niet meer strafbaar was. 

II. S. of v. t. der artt. 1 en 8 Koffie- en 
Theedistributiebeschikking 1940 I j 0

• 5 en 18 
Distributiewet 1939, 1 Distributieregelings
beschikking, 1 Econ. Sanctiebesluit door het 
bewezenverklaarde strafb~ar te verklaren en 
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req. te veroordeelen, ofschoon niet is telaste
ge!egd en bewezenverklaard, dat de hande
lingen gebrande koffie betroffen. 

III. S. of v. t. der artt. 359, 367, 415, 423 
Sv. j 0

• 3 en 5 Besluit Secr.-Gen. van Justitie 
no. 71/1941 door bewezen te verklaren, dat 
H. J. K. en req. wisten, dat de handelingen 
van eerstgenoemde streden met het bepaalde 
in de krachtens de Distributiewet 1939 S. 633 
vastgestelde Koffie- en Theedistributiebe
schikking 1940 I, ofschoon deze wetenschap 
uit de gebezigde bewijsmiddelen niet was af 
te leiden. 

IV. S. of v. t. derzelfde artikelen, door 
bewezen te verklaren, dat art. ro der Koffie
en Theedistributiebeschikking 1940 I niet 
van toepassing was, ofschoon uit de gebezig
de bewijsmiddelen niet was af te leiden, dat 
het bewezenverklaarde feit niet betrof koffie, 
gekocht onder afgifte van toewijzingen, uit
gereikt door de Meelcentrale. 

V. S. en v. t . der artt. 280, 282, 367, 415, 
423 Sv. j 0

• 3 en 5 Besluit Secr.-Gen. van 
Justitie no. 71/1941 daar uit het proces-ver
baal der terechtzitting van het Hof nietblijkt, 
dat niet nog andere dan de daar genoemde 
getuigen op de getuigenlijst voorkwamen en 
dus evenmin, dat art. 282 j O • 415 Sv. t. a. v. 
niet-verschenen getuigen is toegepast, zoodat 
het ervoor moet worden gehouden, dat deze 
substantieele vormen niet zijn inacht geno
men". 

O. dat bij het bestreden arrest - met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld -
overeenkomstig het in de 1ste plaats telaste 
gelegde is bewezen verklaard, dat in het tijd
vak van 1 Jan. 1941-15 Febr. 1941 in de 
gemeente Enschede, door H.J. K. opzettelijk 
is afgeleverd drie maal een partij koffie, res
pectievelijk 8 kilogram, ro kilogram en 16 
kilogram groot, anders dan tegen inlevering 
van een of meer der bonnen als bedoeld in 
art. 3 der Koffie- en Theedistributiebeschik
king 1940 I dan we! tegen inlevering van een 
of meer der toewijzingen en/of vergunningen 
en/of bestelbonnen als bedoeld in dat artikel, 
terwijl art. ro dier beschikking niet van toe
passing was, niettegenstaande hij wist, dat 
zulks in strijd was met het bepaalde in de 
krachtens de Distributiewet 1939 S. 633 
vastgestelde Koffie- en Theedistributiebe
schikking 1940 I , hebbende hij, verdachte, 
zulks alstoen en aldaar opzettelijk bewerkt, 
door alstoen aldaar, wetende dat K. voor
noemd voomemens was deze hoeveelheden 
koffie op vooromschreven wijze af te leveren, 
opzettelijk daartoe bedoelde hoeveelheden 
koffie ter beschikking van genoemden K. te 
stellen en hem deze opzettelijk daartoe te 
verschaffen, niettegenstaande ook hij, ver
dachte, wist, dat zulks in strijd was met het 
bepaalde in meergenoemde beschikking; 

Wat de middelen betreft: 
0. t. a. v. het eerste middel: 
dat we! is waar bij art. 14 van het Econ. 

Sanctiebesluit het art. 18, 1ste lid Distribu
tiewet 1939 buiten werking is gesteld, maar 
dat dit niet ten gevolge heeft, dat een feit, 
als het bewezen verklaarde begaan v66r het 
in werking treden van dat Besluit, doch be-

recht daama, niet meer strafbaar zou zijn, 
vermits dit alsdan strafbaar is volgens art. 1 
2de lid Econ. Sanctiebesluit 1941 j 0

• art. 48 
Sr. met dien verstande dat volgens art. 1 
2de lid Sr. de gunstigste bepaling, - ten deze 
die van art. 18 Distributiewet 1939 - moet 
worden toegepast, zooals ook in het bestreden 
arrest geschied is; 

dat dit middel derhalve faalt; 
0 . t. a. v. het tweede middel: 
dat het woord ,,koffie" in de telastelegging 

en in de bewezenverklaring kennelijk gebe
zigd is in de beteekenis, die dit woord heeft in 
art. 2 van de Koffie- en Theedistributiebe
schikking 1940 I, te weten, volgens art. 1 
dier beschikking, die van ,,gebrande koffie"; 

dat ook dit middel dus geen doe! kan tref
fen; 

0. t. a. v. het derde middel: 
dat bij het bestreden arrest o. m. als be

wijsmiddel zijn gebezigd de ter terechtzitting 
van het Hof afgelegde verklaringen I. van 
den getuige K., dat hij op drie verschillende 
tijdstippen in het tijdvak van 1 Jan. 1941 tot 
15 Febr. 1941, telkens in zijne woning te En
schede, aan een Duitschen politieman en een 
Duitschen douanebeambte heeft afgeleverd 
partijen koffie, respectievelijk groot 8 kilo
gram, 10 kilogram en 16 kilogram anders dan 
tegen inlevering van een of meer der bonnen 
als bedoeld in art. 3 der Koffie- en Thee
distri butiebeschikking 1940 I, dan we! tegen 
inlevering van een of meer der toewijzingen 
en/of vergunningen en/of bestelbonnen als 
bedoeld in dat artikel, zonder dat hij daartoe 
toestemming van de Meelcentrale had be
komen, en niettegenstaande hij, getuige, wist, 
dat zulks in strijd was met de omtrent dit 
punt geldende bepalingen der Distributie
regeling; dat deze partijen koffie, te Ensche
de, op verschillende tijdstippen in gemeld 
tijdvak, door verdachte daartoe te zijner be
schikking waren gesteld en hem waren ver
schaft; 

dat hij aan verdachte, die ermede bekend 
was, dat hij getuige, van plan was deze par
tijen koffie buiten de bepalingen der Distri
butieregeling om, af te leveren, telkens nadat 
hij , getuige, den koopprijs voor die koffie 
had ontvangen, een telkens van te voren 
door verdachte vastgesteld geldsbedrag heeft 
afgedragen; 

en II. van requirant, dat het hem in voor
meld tijdvak bekend was, dat het afleveren 
van koffie buiten de bepalingen der distribu
tieregeling om verboden was; 

dat die op het punt van koffie toen gelden
de bepalingen mede omvatten de krachtens 
de Distributiewet 1939 vastgestelde Koffie
en Theedistributiebeschikking 1940 I, zoo
dat uit den inhoud van voormelde bewijsmid
delen het te dien aanzien te laste gelegde kon 
worden bewezen verklaard; 

dat dit middel dus ongegrond is; 
0. t. a. v. het vierde middel: 
dat ook dit middel ongegrond is, daar uit 

de voor het Hof afge!egde verklaring van 
den getuige K., dat hij de in de telasteleg
ging bedoelde partijen koffie heeftafgeleverd, 
zonder dat hij daartoe toestemming van de 
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Meelcentrale had bekomen, volgt, dat art. ro 
der Koffie- en Theedistributiebeschikking 
1940 I ten deze niet van toepassing is, waar
mede kennelijk bedoeld is, dat de koffie niet 
op grond van een krachtens dat artikel ver
leende toestemming mocht worden verkocht; 

0. t . a . v . het vijfde middel: 
dat dit middel reeds hierop afstuit, dat de 

inhoud der getuigenlijst uit de stukken, 
waarvan de cassatierechter verrnag kennis te 
nemen, niet blijkt, en volgens de wet ook 
niet behoeft te blijken; 

dat dit middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach, die t. a. v. de 
middelen opmerkte: 

,,Het eerste middel acht ik ondeugdelijk. 
Het is waar dat bij art. 14 van het Econ. 

Sanctiebesluit 1941, hetwelk op 6 Sept. 1941 
in werking is getreden, derhalve tusschen di" 
tijdstippen van het plegen en het berechten 
van de onderhavige feiten onder meer is af
geschaft art. 18, 1e lid der Distributiewet 
1939 waarin o. a. strafbaar was gesteld het 
door handelen opzettelijk bewerken dat een 
krachtens de Distributiewet 1939 vastgesteld 
voorschrift niet wordt nagekomen, maar deze 
omstandigheid heeft allerrninst tengevolge 
dat de bovenverrnelde bewezenverklaarde 
feiten sedert genoemden datum niet meer 
strafbaar zouden zijn. Indien na 6 Sept. 1941 
gepleegd, zou zoodanig feit als medeplichtig
heid (opzettelijk middelen verschaffen tot 
het plegen) van het misdrijf van opzettelijk 
in strijd handelen met een voorschrift gesteld 
bij of krachtens de Distributie 1939 met uit
zondering van de voorschriften gesteld krach
tens art. 15 lid 2 gequalificeerd moeten zijn 
en volgens art. 1 Econ. Sanctiebesluit 1941 
j O • art. 48 en 49 Sr. strafbaar zijn met gevan
genisstraf van ten hoogste 5 jaar en 4 maan
den. Daarom is terecht art. 18 der Distri
butiewet 1939 als de gunstigste bepaling toe
gepast, want daarbij is de maximum gevan
genisstraf op vier jaar gesteld. 

Het tweede middel is m. i. ondeugdelijk 
omdat aangenomen moet worden, dat de te
lastelegging het woord ,,koffie" gebruikt in 
den zin van het gewone spraakgebruik en 
daaronder derhalve gebrande koffie verstaat. 
Blijkens de toelichting schijnt de bedoeling 
van het derde middel te zijn, dat bewezen is 
verklaard dat req. en ook de in de telaste
legging genoemde K . wisten dat zij de krach
tens de Distributiewet 1939 S . 633 vastge
stelde Koffie- en Theedistributiebeschikking 
1940 I overtraden, terwijl die wetenschap 
volgens req.'s raadsman niet uit de bewijs
middelen kon worden afgeleid. Het middel 
mist feitelijken grondslag want bewezen is 
slechts verklaard, dat req . en ook bedoelde 
K . wisten, dat hun handeling in strijd was 
met het bepaalde in de krachtens de Distri
butiewet 1939 S. 633 vastgestelde Koffie- en 
Theedistributiebeschikking 1940 I hetgeen 
heel iets anders is. Kennis van de wettelijke 
benarning der overtreden distributiebeschik-

king noch wetenschap k rachtens welke wet 
die beschikking was v astgesteld, kan in de 
onderhavige bewezenverklaring worden ge
lezen. 

Bij het vierde middel doet zich de vraag 
voor of het Hof de omstandigheid bewezen 
kon verklaren dat art. ro der Distributiebe
schikking niet van toepassing was. Dit art. 
10 bevat een uitzondering op het verbod van 
aflevering zonder inlevering van bonnen enz., 
deze namelijk dat koffie die op een toewijzing 
van de meelcentrale is gekocht, weer met 
toestemming van de meelcentrale kan war
den afgeleverd. De steller van de telasteleg
ging heeft het niet-bestaan van dit uitzonde
ringsgeval in de dagvaarding opgenomen en 
het Hof kon m. i. die omstandigheid bewezen 
verklaren op grond van de mededeeling van 
getuige K. dat hij geen toestemming van de 
meelcentrale tot de aflevering had bekomen 
want daarrnee verviel in ieder geval het be
roep op de uitzondering. 

Het vijfde middel stuit hierop af dat de 
wet niet voorschrijft dat de lijst der getuigen 
in het proces-verbaal der zitting wordt opge
nomen. M en kan dit betreuren om het gemis 
van contr6le op de naleving van art. 282 Sv. 
dat daaruit voor den cassatierechter somtijds 
voortvloeit doch bij de bestaande wetgeving 
is hieraan niets te veranderen. 

Ik concludeer tot verwerping van het be-
roep.' ' ] (N. J.) 

·9 November 1942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sr. art. 1 lid 2; M. en R.regl. 
art. 5; Wegenverkeersregeling art. 13.) 

Van een verandering in de wetgeving 
in den zin van art. 1 lid 2 S r. kan slechts 
dan worden gesproken, indien de ver
vanging van de strafbaarstelling der 
vroegere door de latere wetsbepaling 
veroorzaakt is door verandering in de 
opvatting van den wetgever omtrent de 
strafwaardigheid van het bewezen ver
klaarde feit. Zoowel art. 5, 2de lid M. 
en R.regl. als art. 13, 2de lid Wegenver
keersregeling regelen - zij het op ver
schillende wijze - het voorrangsrecht 
bij kruisingen en vereenigingen van we
gen, terwijl niet nakoming dier regelin
gen onderscheidenlijk in art. 73 M. en 
R.regl. en art. 42 Wegenverkeersregeling 
strafbaar is gesteld. De wetgever heeft 
dus we! wijziging in de voorrangsregeling 
gebracht, - klaarblijkelijk in verband 
met de eischen, welke de ontwikkeling 
van het verkeer en in 't bijzonder van 
het snelverkeer stelt - maar door deze 
wijziging van zuiver technischen aard is 
in de opvatting van den wetgever, dat 
bet niet-opvolgen van zoodanige regelin
gen in ieder geval strafbaar gesteld moet 
worden, geene verandering gekomen, 
zoodat ten deze niet aanwezig is veran
dering van wetgeving in den zin van 
art. 1, 2de lid Sr. 

Het bewezen feit ontleent immers zijn 
strafwaardig karakter niet aan het niet 
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den doorgang vrijlaten aan den bestuur
der van het rijwiel op zichzelf be
schouwd, rnaar aan het niet-inachtne
rnen van een voor de veiligheid van het 
verkeer op den weg gegeven voorschrift, 
door welke niet-inachtnerning, - juist 
orndat bedoelde technische regeling toen 
gold, - de veiligheid van het verkeer 
in gevaar werd gebracht of kon worden 
gebracht, hetgeen de wet, zoo voor als 
na bedoelde wijziging , niet heeft gewild. 

Op het beroep van den 0. van J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Alrnelo, req. van cassatie 
tegen een vonnis van die Rechtbank van 28 
April I942, gewezen tegen H. J. ten T., 
chauffeur, wonende te Enschede, waarbij in 
hooger beroep - met vcrnietiging van een 
schriftelijk vonnis van het Kantongerecht te 
Enschede van 2I Jan. I942, - gerequireerde 
ter zake van het bewezen verklaarde is ont
slagen van alle rechtsvervolging te dier zake. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Bij vonnis van 28 April I942 heeft de 
Rechtbank te Alrnelo, rechtsprekende in 
hooger beroep van een vonnis van den Kan
tonrechter te Enschede, dit vonnis vernietigd 
en ten laste van den gerequireerde bewezen 
verklaard dat hij te Oldenzaal op 3 Juni I94I, 
als bestuurder van een vierwielig rnotor
rijtuig daarrnee rijdende over den voor het 
openbaar verkeer openstaanden rijweg, de 
Kloosterstraat, en naderende het punt van 
vereeniging van de voor het openbaar ver
keer openstaande rijwegen de Kloosterstraat 
voornoemd en de Bentinckstraat (geen van 
beide wegen zijnde voorrangswegen als be
doeld in het Motor- en Rijwielreglernent of 
onverharde wegen) nagenoeg gelijktijdig met 
den bestuurder van een rijwiel, die laatst
genoernden weg bereed, met dat door hem, 
verdachte, bestuurde voor dien andercn be.
stuurder, dien hij, verdachte, aan zijn rech
terhand had, den doorgang niet heeft vrijge
la'.en, zoo noodig door langzamer te rijden of 
stil te houden. 

Zij overwoog, dat dit bewezene opleverde 
een overtreding van het sedert het plegen 
van het bewezen feit - bij art. 44 van de 
sedertdien in werking getreden Wegenver
keersregeling - • buiten werking gestelde art. 
5 lid 2 M. en R.regl.; dat art. I3 lid 2 van 
de Wegenverkeersregeling thans een voor
rangsregeling geeft, welke ender rneer in zoo
verre van de in art. s lid 2 M. en R.regl. ge
geven regeling afwijkt, dat thans op krui
singen en vereenigingen van wegen van ge
lijke rangorde (zooals hier het geval is) hij 
die van rechts komt, den voorrang heeft, 
met dien verstande,, dat rnotorrijtuigen en 
voertuigen, welke langs spoorstaven worden 
voo,tbewogen, den voorrang hebben boven 
andere weggebruikers; dat hier derhalve een 
verandering van wetgeving is na het tijdstip, 
waarop het feit begaan is, zoodat moet wor
den nagegaan, of de oude of de nieuwe be
palingen voor verdachte het gunstigst zijn, 
dat de nieuwe bepalingen, te weten art. I3 

lid 2 van de wegenverkeersbepaling voor ver
dachte het gunstigste zijn, daar verdachte 
volgens deze bepalingen als bestuurder van 
een rnotorrijtuig aan getuige Brouwer, die 
op een rijwiel was gezeten, op het in de te
lastelegging verrnelde vereenigingspunt van 
wegen geen voorrang b ehoefde te verleenen; 
dat, daar de voor verdachte gunstigste be
palingen hier rnoeten worden toegepast, het 
bewezen verklaarde niet strafbaar is krach
tens deze bepalingen; dat het evenrnin straf
baar is krachtens eenige andere wettelijke 
bepaling. De R echtbank ontsloeg op deze 
gronden den gerequireerde van alle rechts
vervolging. 

De 0. van J. te Almelo heeft bij tijdig in
gediende rnernorie het volgende rniddel van 
cassatie voorgesteld en toegelicht: 

,.S. door v. of n. t. van de artt. 26I, 348, 
349, 350, 35I, 352 en 398 Sv., artt. I en 9I 
Sr., artt. I, 22 sub a, 29 en 39 M. en R.wet 
artt. I, 5, 73 en 88 M. en R.regl. en artt. I, 2, 

I3, 42, 44 en 45 der Wegenverkeersregeling; 
Doordat de Arr.-Rechtbank het telaste

gelegde bewezen achtende, verdachte heeft 
ontslagen van rechtsvervolging, in stede 
hem deswege te veroordeelen; 

Overrnits toch het telastegelegde en be
wezene oplevert het strafbaar feit, ornschre
ven in art. 5, lid 2, sub a, M. en R .regl., straf
baar gesteld bij art. 73 van voornoernd Re
glernent; 

Dat dit artikel, voorzoover hier van be
lang, aan den bestuurder van een rnotorrijtuig 
de verplichting oplegt orn bij de nadering 
van de kruising of vereeniging van wegen 
(zijnde niet een der wegen een voorrangsweg 
of een verharde weg, terwijl de andere weg 
een onverharde weg is) den doorgang vrij te 
laten aan dengeen, dien hij aan zijn rechter
hand heeft; 

dat weliswaar voornoernd art. 5, lid 2, sub 
a, M . en R.regl. tijdens de berechting buiten 
werking was gesteld door art. 44 der in
rniddels in werking getreden Wegenverkeers
regeling en weliswaar het daarvoor in de 
plaats tredende art. I3, lid 2 der Wegenver
keersregeling een andere voorrangsregeling 
geeft, welke ender rneer in zooverre van de 
in art. 5, sub 2a, M. en R .regl. gegeven rege
ling afwijkt, dat thans op kruisingen en ver
eenigingen van wegen van gelijke rangorde 
(zooals hier het geval is) hij, die van rechts 
kornt, den voorrang heeft, met dien verstan
de, dat rnotorrijtuigen en voertuigen, welke 
langs spoorstaven worden voortbewogen, den 
voorrang hebben boven andere weggebrui
kers, rnaar dat i. v. rn. art. I lid 2 Sr. niet 
iedere bepaling der oude verkeersregeling af
zonderlijk vergeleken meet worden met de 
afzonderlijke bepalingen van de nieuwe re
geling, doch - in het oog vattend, dat de 
hoofdgrond voor de strafwaardigheid ligt in 
het inbreuk rnaken op de regeling als geheel, 
op het complex van regelen, waarnaar ieder 
zich richt en op welks naleving ieder ver
trouwt - overwogen diene te worden, dat 
verdachte zich niet aan de geldende verkeers
regels heeft gehouden, zoodat hij de wegge
bruikers, die op het naleven van die regels 
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konden en moesten vertrouwen, in gevaar 
heeft gebracht, hetgeen ten deze nog meer 
blijkt uit de noodlottige gevolgen, die het 
niet-naleven dier verkeersregel heeft veroor
zaakt en welke ook in de dagvaarding zijn 
telastegelegd; 

dat het in gevaar brengen van het verkeer 
66k in de nieuwe Wegenverkeersregeling 
strafbaar is gesteld en wel - onder iets an
dere, maar in feite op het zelfde neerkomen
de bewoordingen - in art. 2 ; 

dat de bepalingen der Wegenverkeersrege
ling i . c. voor verdachte dus niet gunstiger 
zijn dan die, welke golden ten tijde van het 
uitbrengen van de dagvaarding, zoodat ver
dachte in stede van ontslagen van alle rechts
vervolging veroordeeld had dienen te wor
den. 

Ik acht het middel deugdelijk. Zonder twij
fel is de sinds 8 Dec. 1941 geldende wegen
verkeersregeling voor de verkeerssituatie, die 
in deze zaak aan de orde is, een verandering 
in de wetgeving. Volgens art. 13 2e lid dier 
regeling, heeft op kruisingen en vereenigin
gen van wegen van gelijke rangorde de be
stuurder van een motorrijtuig altijd den 
voorrang boven den bestuurder van een rij
wiel, terwijl het daarbij buiten werking ge
stelde art. 5 2e lid sub a M. en R.regl. hem 
<lien voorrang niet gaf als hij den wielrijder 
aan zijn rechterhand had. 

Op grond dezer verandering in de wetge
ving kan men zeggen, dat de handeling die 
den gerequireerde verweten wordt: ,,het niet 
den doorgang vrij laten voor den wielrijder", 
welke handeling tijdens het plegen daarvan 
wel onder het bereik van den norm viel, dat 
tijdens de berechting daarvan in hooger be
roep niet meer deed en dat mitsdien art. 13 
der wegenverkeersregeling voor hem de gun
stigste bepaling is. Gezien art. 1, 2e lid Sr. 
meende de Rechtbank dan ook die bepaling 
te moeten toepassen. 

Naar mijn meening ten onrechte echter 
omdat op die wijze aan de uitdrukking ,,ver
andering in de wetgeving" in art. 1, 2e lid Sr. 
een beteekenis wordt gegeven, die zij bij een 
rationeele wetsuitlegging niet hebben kan. 
Reeds bij de vaststelling van dit artikel wer
den in de memorie van toelichting gevallen 
genoemd waarin de wetgeving veranderd is 
maar die toch geacht werden niet onder het 
begrip verandering van wetgeving te vallen. 
(Smidt 2e druk deel I pag. 120). Omtrent 
den omvang dier beperkingen vinden wij bij 
de schrijvers verschillende meeningen. In een 
constante jurisprudentie heeft ten slotte Uw 
Raad dienaangaande een maatstaf gegeven 
in <lien zin, dat van verandering in de wet
geving als bedoeld bij art. 1, 2e lid Sr. slechts 
kan worden gesproken als de wijziging het 
gevolg is van een verandering van de opvat
ting van den wetgever omtrent de strafbaar
heid van het vroeger gepleegde feit. (o. a. 6 
Jan. 1936 N. J. 1936 no. 312 met noot W. P.) 
Leggen wij <lien maatstaf aan dan is er in ons 
geval geen verandering in de wetgeving. 

Terecht wordt m. i. in de memorie van 
cassatie een beroep gedaan op het grondbe-

ginsel van het verkeer, dat speciaal voor 
motorrijtuigen en rijwielen was neergelegd in 
art. 22 sub a M . en R.regl. en opnieuw <loch 
in algemeener termen vooropgesteld is in art. 
2 van de wegenverkeersregeling: Elke wegge
bruiker is verplicht zich op zoodanige wijze 
te gedragen, dat het verkeer niet in gevaar 
lmn worden gebracht. Uit deze bepalingen, 
die door het strafrecht worden beschermd, 
blijkt ten duidelijkste, hetgeen overigens van 
zelf spreekt, dat ieder weggebruiker volko
men hetzelfde recht heeft op veiligheid in 
het verkeer en gelijkelijk, ook strafrechtelijk, 
aansprakelijk is voor het in gevaar brengen 
daarvan. Om praktische redenen zijn een 
groot aantal nadere voorschriften omtrent het 
gedrag op den weg vastgesteld, die van een 
zelfstandige strafrechtelijke sanctie voorzien 
zijn. Zij zijn van secundairen aard en behoo
ren in verband met de zich telkens wijzigende 
verkeersbehoeften aan een vrij groote mate 
van verandering onderhevig te zijn. 

Hieronder vallen ook de bepalingen om
trent den voorrang bij het rijden. Van vele en 
zeker ook van deze laatste kan gezegd wor
den, dat hare niet-inachtneming meestal ook 
aanleiding kan geven tot een strafvervolging 
gegrond op schending van het rechtsgoed, 
waaraan zij haar ontstaan te danken hebben: 
de veiligheid van het verkeer. Zoo ook in het 
onderhavige geval. Niet kan worden ontkend, 
dat onze wielrijder gerechtigd was door te 
rijden en er op mocht rekenen dat het mo
torrijtuig van gerequireerde hem den door
gang zou vrijlaten. Onder deze omstandig
heden had de vervolging in dit geval ook 
kunnen zijn gebaseerd op den ongewijzigden 
hoofdnorm die te vinden is in art. 22 sub a 
M. en R .wet en art. 2 der Wegenverkeers
regeling. Hieruit blijkt zoo tastbaar mogelijk 
dater geen verandering van de opvatting om
trent de strafbaarheid van het onderhavige 
feit heeft plaats gehad en dat dit ook thans 
nog als overtreding van art. 5, 2e lid M. en 
R.regl. behoort te worden gestraft. 

Ik heb de eer te concludeeren dat Uw Raad 
het beroepen vonnis zal vemietigen, <loch 
alleen voor zoover daarbij het bewezene niet 
strafbaar is verklaard en de gerequireerde 
van alle rechtsvervolging is ontslagen en 
rechtdoende krachtens art. 105 R. 0. het be
wezene strafbaar zal verklaren als opleveren
de: als bestuurder van een motorrijtuig een 
weg berijdende waarmede een andere weg 
zich vereenigt, de vereeniging van die wegen 
naderende nagenoeg gelijktijdig met een be
stuurder van een rijwiel, die den anderen weg 
berijdt, niet met hetgeen door hem wordt be
stuurd voor <lien ander, <lien hij aan zijn rech
terhand heeft, den doorgang vrijlaten, den 
verdachte deswege strafbaar zal verklaren 
omdat van eenigen strafuitsluitingsgrond niet 
is gebleken, 

en, op grond dat na te noemen straf in 
overeenstemming is met den aard en den 
emst van het feit, hem gezien art. 5 2e lid en 
art. 73 M. en R.regl. art. 23 Sr. zal veroor
deelen in een geldboete van ro gulden of ver
vangende hechtenis van s dagen. 
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De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de M enthon Bake; 
Gelet op de memorie van cassatie door den 

req. voorgesteld, luidende: (zie conclusie); 
0. dat bij het bestreden vonnis van het aan 

gerequireerde telastegelegde is bewezen ver
klaard, dat enz. (zie conclusie); 

Wat het middel betreft: 
0. dat daarbii betoogd wordt, dat - al is 

art. 5 lid 2 sub a M . en R.regl., dat van kracht 
was, toen het bewezen verklaarde feit ge
pleegd werd, door art. 44 Wegenverkeersrege
ling buiten werking gesteld en vervangen 
door art. 13 lid 2 dier Regeling, welke eene 
andere voorrangsregeling inhoudt, - dit niet 
zeggen wil, dat een dergelijk feit krachtens 
die regeling, welke in werking getreden was 
tij dens de berechting van dit feit, niet straf
baar zou zijn, daar het immers strafbaar is 
gesteld bij art. 2 dier regeling, bepalende, dat 
elke weggebruiker verplicht is zich op zoo
danige wijze te gedragen, dat het verkeer niet 
in gevaar kan worden gebracht ; 

0. daaromtrent : 
dat ten deze beslissend is, of, nu art. 5, 2de 

lid onder a M . en R .regl. door art. 44 Wegen
verkeersregeling buiten werking is gesteld, 
en daarvoor in de plaats is getreden art. 13, 
2e lid dezer Regeling, een en antler al dan niet 
te beschouwen is als eene verandering in de 
wetgeving in den zin van art. 1, 2de lid Sr.; 

dat van eene zoodanige verandering slechts 
dan kan worden gesproken, indien de vervan
ging van de strafbaarstelling der vroegere 
door de latere wetsbepaling veroorzaakt is 
door verandering in de opvatting van den 
wetgever omtrent de strafwaardigheid van 
het bewezen verklaarde feit; 

dat zoowel art. 5, 2de lid M . en R .regl. als 
art. 13, 2de lid Wegenverkeersreglement het 
voorrangsrecht bij kruisingen en vereenigin
gen van wegen regelen, - zij het op verschil
lende wijze - terwijl niet nakoming dier re
gelingen onderscheidenlijk in art. 73 M . en 
R.regl. en art. 42 Wegenverkeersreglement 
strafbaar is gesteld ; 

dat dus de wetgever wel wijziging in de 
voorrangsregeling heeft gebracht, - klaar
bl ijkelijk in verband met de eischen , welke 
de ontwikkeling van het verkeer en in 't bij
zonder van het snelverkeer stelt - maar dat 
door deze wijziging van zuiver technischen 
aard iu de opvatting van den wetgever, dat 
het n iet -opvolgen van zoodanige regelingen 
in ieder geval strafbaar gesteld moet worden, 
geene verandering is gekomen, zoodat t en 
d eze niet aanwezig is verandering van wet
geviug in den zin van art. 1, 2de lid Sr. ; 

dat immers het ten laste van gerequireerde 
b e weze n f e it zijn strafwaardig karakter niet 
ontleent aan het niet den doorgang vrijlaten 
aan den bestuurder van het rijwiel op zich
zelf beschouwd, maar aan het niet-inachtne
men van een voor de veiligheid van het ver
keer op den weg gegeven voorschrift, door 
welke niet-inachtneming, - juist omdat be
doelde technische regeling toen gold, - de 
veiligheid van het verkeer in gevaar werd ge
bracht of kon worden gebracht, hetgeen de 

wet, zoo voor als na bedoelde wijziging, niet 
heeft gewild; 

0. dat het middel derhalve gegrond is, en 
het bestreden vonnis vemietigd moet wor
den, voor wat betreft de niet-strafbaarver
klaring van het bewezene en het gegeven 
ontslag van rechtsvervolging te dier zake, en 
dat alsnog veroordeeling van gerequireerde 
behoort te volgen ;· 

Vemietigt het bestreden vonnis, voorzoo
verre het bewezene niet strafbaar is ver
klaard en verdachte van alle rechtsvervolging 
te dier zake is ontslagen; 

en rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. 0 . : 

Qualificeert het bewezen verklaarde als het 
.,als bestuurder van een motorrijtuig een weg 
berijdende, waarmede een andere weg zich 
vereenigt, de vereeniging van die wegen na
derende nagenoeg gelijktijdig met den be
stuurder van een rijwiel, die den anderen weg 
berijdt, niet met hetgeen door hem wordt be
stuurd voor <lien antler, dien hij aan zijn 
rechterhand heeft, den doorgang vrijlaten"; 

Gezien de artt. 5, 2de lid en 73 M. en R .
regl. en art. 23 Sr.; 

Verklaart het bewezene en verdachte des
wege strafbaar; 

Veroordeelt hem tot eene geldboete van 
tien gulden of vijf dagen vervangende hech
tenis, zijnde deze straf in overeenstemming 
met den aard en den emst van het feit; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

9 November 1942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Warenwet S. 1935 No. 793, 
art. 28; Melkbesluit S . 1929 No. 43 
art. 2.) 

Melk, waarvan het vriespunt onge
veer -0.51 ° C. is, in ieder geval dichter 
bij het nulpunt ligt dan -0.53 ° C. kan 
aan den eisch van het Melkbesluit S. 
1929 No. 43 voldoen , indien zij is geste
riliseerd; derhalve houdt de bewezenver
klaring niet in, dat de daarin genoemde 
melk, waarvan niet wordt gezegd, dat 
dit laatste met die melk niet het geval 
was, aan voormelden eisch niet voldeed. 

Adv.-Gen. Rombach : De H. R. heeft 
uitgemaakt (arr. 26 Jan. 1942 N. J. 1942, 
553), dat hoofden en bestuurders der in 
art. 28 der Warenwet genoemde inrich
tingen en handelszaken hun aansprake
lijkheid ook kunnen ontgaan door het 
aannemelijk maken van andere, dan in 
art. 28 dier wet genoemde, omstandig
heden, waaruit voortvloeit, dat de over
treding niet was te wijten aan eenige 
fout of tekortkoming bij de door hen 
gedreven inrichting of handelszaak. 
(door H. R. niet beslist) . 

Op het beroep van A. M. den H., van be
roep melkverkooper, wonende te Rijswijk 
(Z.H.), req. van cassatie tegen een arrest van 
het Gerechtshof te 's- Gravenhage van 20 Mei 
1942, waarbij in hooger beroep, na verwijzing 
der zaak bij arrest van den Hoogen Raad van 
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8 Dec. 1941 en met vemietiging van een von
nis van het Kantongerecht te 's-Gravenhage 
van 13 Fehr. 1941, req. ter zake van: ,,als 
hoofd en bestuurder van een handelszaak, 
Joor welke waren worden verhandeld, inge
volge art. :,8 der Warenwet 1935 (S. 793) 
a<1nsprakelijk zijn voor het bij die handels
zaak te 's-Gravenhage, waren vervoeren, die 
niet voldoen aan de eischen, gesteld krach
tens voornoemde wet met uitzondering van 
art. 16 dier wet", met aanhaling van de artt. 
1, 6, 14, r5, 28, 31 Warenwet 1935, (S. 793), 
1, 4, 6 Keuringsverordening voor 's-Graven
hage, 2, lid 2b Melkbesluit 1929 S . 43 , zooals 
dit laatstelijk is gewijzigd, 23, 91 Sr., is ver
oordeeld tot een geldboete van vijf gulden 
en een vervangende hechtenis van vijf dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. R ombach. 

Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft, 
na verwijzing der zaak bij arrest van Uwen 
R aad van 8 Dec. 1941, (N. J. 1942 No. 455) 
in hooger beroep van een vonnis van het 
Kantongerecht te 's-Gravenhage, dit vonnis 
vemietigd en na ten laste van den req. bewe
zen te hebben verklaard: dat op of omstreeks 
9 Dec. 1940 te 's-Gravenhage B. Bruinsma, 
althans een persoon, heeft vervoerd een hoe
veelheid voor tlen handel en de m enschelijke 
consumptie bestemde melk, waarvan het 
vriespunt ongeveer 0.51 ° C. was, in ieder ge
val dichter bij het nulpunt lag dan 0.53 ° C.; 
zijnde verdachte hiervoor aansprakelijk als 
hoofd en bestuurder van de handelszaak 
waarin voomoemde waar werd verhandeld 
en waarbij het vooromschreven feit werd be
gaan, dit bewezen verklaarde gequalificeerd 
,,als hoofd en bestuurder van een handels
zaak, door welke waren worden verhandeld, 
ingevolge art. 28 der Warenwet 1935 S. 793 
aansprakelijk zijn voor het bij die handels
zaak te 's-Gravenhage waren vervoeren, die 
niet voldoen aan de eischen gesteld krachtens 
voomoemde Wet, m et uitzondering van art. 
16 dier Wet". 

H et Hof oordeelde het feit strafbaar krach
tens de artt. 1, 6, 14, 15, 28 en 31 der Waren
wet S . 793, 1, 4 en 6 der Keuringsverordening 
voor 's-Gravenhage en 2 lid 2b van het Melk
besluit 1929 S. 43 en veroordeelde den req. 
in een geldboete. 

Er zijn twee middelen van cassatie voor
gesteld luidende: 

I. S. en v. t . der artt. 358, 359, 398, 415, 
423, 425 Sv. door het verweer van req., dat 
hij de melk haalt bij de fabriek, waar tevoren 
alle melk wordt gestandaardiseerd en dat bij 
aldus bewerkte melk het voor hem een on
mogelijkheid is te constateeren, of er water 
aan toegevoegd is en dat hij zelf dit stellig 
niet heeft gedaan, welk verweer inhoudt een 
beroep op afwezigheid van eenige fout of 
tekortkoming bij de door req. gedreven han
delszaak, te weerleggen met de enkele moti
veering dat req. voor deze overtreding aan
sprakelijk is, nu hij niet heeft aangetoond, dat 
die overtreding niet op zijn last is begaan en 
dat hij last heeft gegeven en toezicht heeft 
gehouden om de naleving van hetgeen bij, 

krachtens of ingevolge de Warenwet 1935 
( S . 793) is bepaald, te verzekeren, welke 
weerlegging de mogelijkheid openlaat, dat 
het vervoer der ondeugdelijke melk welis
waar op req.'s last zou zijn geschied en hij de 
bedoelde last tot naleving niet zou hebben 
gegeven en het bedoelde toezicht niet zou 
hebben gehouden, doch niettemin de over
treding niet aan eenige fout of tekortkoming 
in zijn bedrijf doch aan een verzuim bij de 
standaardiseerende fabriek waste wijten (vgl. 
H. R. 26 Jan. 1942 no. 553). 

II. S. en v. t. der artt. 1, 6, 14, 15, 28, 31 
Warenwet 1935 (S. 793), 1, 4, 6 K euringsver
ordening voor 's-Gravenhage, 2e lid 2b M elk
besluit 1929 (S. 43) zooals dit laatstelijk is 
gewijzigd, j 0

• 350,351,352,398,425 Sv., door 
het bewezenverklaarde strafbaar te verkla
ren, ofschoon de bewezenverklaring, bevat
tende dat het v riespunt der melk ongeveer 
-0.51 ° Celsius was, in ieder geval dichter 
bij het vriespunt lag dan -0.53° zonder te 
vermelden, of de melk al dan niet gesterili
seerd was, geen strafbaar feit inhield, zijnde 
toch voor gesteriliseerde melk het hoogst toe
laatbare vriespunt niet -0.53 ° doch -0.52 ° 
Celsius. 

Het eerste middel komt mij deugdelijk 
voor. Zooals uit het proces-'verbaal der zit
ting van het Hof blijkt, heeft req. zich inder
daad beroepen op afwezigheid van eenige 
fout of tekortkoming b ij de door hem gedre
ven handelszaak, door te betoogen dat het bij 
de bestaande voorschriften omtrent de stan
darisatie voor hem onmogelijk zou zijn te 
constateeren of er water aan de melk toege
voegd is. Geheel daargelaten in hoeverre dit 
juist is had in ieder geval het Hof omtrent 
dit verweer een gemotiveerde beslissing moe
ten geven. Uw Raad immers heeft bij arrest 
van 26 Jan. 1942 N. J . 1942 no. 553 uitge
maakt, dat hoofden en bestuurders der in art. 
28 der Warenwet genoemde inrichtingen en 
handelszaken hun aansprakelijkheid voor de 
naleving van de voorschriften omtrent waren 
niet slechts kunnen ontgaan door het aantoo
nen van de omstandigheden genoemd in art. 
28 2e lid dier wet, maar ook door het aan
nemelijk maken van andere omstandigheden, 
waaruit voortvloeit dat de overtreding niet 
was te wijten aan eenige fout of tekortko
ming bij de door hen gedreven inrichting of 
handelszaak. 

Ook het tweede middel acht ik deugdelijk. 
Het, geheel overeenkomstig de telastelegging, 
bewezenverklaarde levert m. i. inderdaad geen 
strafbaar feit op aangezien daarin niet ver
meld is of de melk al dan niet gesteriliseerd 
was en bij gesteriliseerde melk een vriespunt 
dat dichter bij het nulpunt lag dan -0.53 ° C. 
nog toelaatbaar kan zijn. 

Aangezien naar mijn meening de gegrond
heid van het tweede middel tevens mee
brengt dat deze zaak nimmer tot een ver
oordeeling zal kunnen leiden en dientenge
volge een vemietiging met verwijzing naar 
een ander gerecht op grond van het in het 
eerste middel gesignaleerde vormverzuim 
geen zin heeft, concludeer ik dat Uw Raad 
het bestreden arrest zal vemietigen, voor-
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zooverre daarbij het bewezenverklaarde is 
gequalificeerd en strafbaar verklaard en ook 
de verdachte deswege strafbaar is verklaard 
en tot straf is veroordeeld en dat Uw Raad 
rechtdoende ten principale het bewezene 
niet strafbaar zal verklaren en den req. te dier 
zake zal ontslaan van alle rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(zie conclusie) ; 

0. dat bij het bestreden arrest bewezen is 
verklaard, met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, het den req. bij inleidende dag
vaarding te laste gelegde, dat enz. (zie con
clusie); 

0. wat het tweede middel betreft : 
dat ingevolge het bepaalde bij art. 2, 2e 

lid aanhef en onder b, van het Melkbesluit 
(S. 1929 no. 43) melk moet voldoen aan den 
eisch, dat het vriespunt niet dichter bij het 
nulpunt ligt dan -0.53° C., behalve gesteri
liseerde melk, waarvan het vriespunt niet 
dichter bij het nulpunt mag liggen dan 
-0.52 ° C.; 

dat melk, waarvan het vriespunt ongeveer 
-0.51 ° C. is, in ieder geval dichter b ij het 
nulpunt ligt dan -0.53 ° C. , aan voormelden 
eisch kan voldoen, indien zij is gesteriliseerd 
en derhalve de bewezenverklaring niet in
houdt, dat de daarin genoemde melk, waar
van niet wordt gezegd, dat dit laatste met die 
melk niet het geval was, aan voormelden 
eisch niet voldeed; 

dat ook overigens de bewezenverklaring 
niets inhoudt, waartegen bij eenige strafbe
paling straf is bedreigd; 

dat derhalve het middel gegrond is; 
O. dat waar derhalve op de inleidende dag

vaarding een veroordeeling nimmer zal kun
nen volgen, een behandeling van het eerste 
middel, hoewel den vorm betreffende, als 
overbodig, achterwege kan blijven; 

Vemietigt het bestreden arrest, echter al
leen voorzooverre het bewezenverklaarde 
daarbij is gequalificeerd en strafbaar ver
klaard, en req. deswege strafbaar is verklaard 
en tot straf veroordeeld, en in zooverre 

R echtdoende ingevolge art. 105 der Wet 
R. 0 .: 

Verklaart het bewezenverklaarde niet 
strafbaar ; 

Ontslaat den req. ter zake van alle rechts
vervolging. 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

IO November I942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat. (Wegenwet art. 4.) 

De openbaarheid van het onderhavig 
weggedeelte kan niet aan art. 4 eerste lid 
onder 1 worden ontleend, nu niet aanne
melijk is gemaakt, dat op dat gedeelte 
eenigerlei verkeer van personen, die op 
de daar gelegen boerderijen niet hadden 

te maken, placht plaats te vinden. Veel
eer vestigen ter plaatse verkregen in
lichtingen den indruk, dat ongewenschte 
bezoekers niet slechts van de erven, doch 
ook van het bedoeld weggedeelte werden 
geweerd. 

De Secretaris-Generaai van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien de beroepen, ingesteld door Mr. J. 
G. Buddingh de Voogt en Mejuffrouw A. A. 
Th. Buddingh de Voogt, beiden te 's-Graven
hage, E . Smit te Koog aan de Zaan en Me
vrouw M. E. Kool-Schmiedt te Garderen (G.) 
tegen het besluit van den Commissaris der 
provincie N oordholland, ter waarneming 
van de taak van Ged. Staten, van 30 Januari 
1942, 2e afdeeling B, n°. 862, R es. n°. 176/1/ 
19480, tot vaststelling ingevolge de Wegen
wet van den !egger der wegen van de ge
meente Akersloot; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord van 14 Oc
tober 1942, n°. 190; 

0. dat de Commissaris der provincie 
Noordholland, waarnemende de taak van 
Ged. Staten, bij besluit van 30 Januari 1942, 
2e afdeeling B, n°. 862, Res. n°. 176/I/19480 
den !egger der wegen van de gemeente Aker
sloot gewijzigd heeft vastgesteld; 

dat van dit besluit Mr. J. G. Buddingh de 
Voogt en Mejuffrouw A. A. Th. Buddingh de 
Voogt, beiden te 's-Gravenhage, E. Smit te 
Koog aan de Zaan en Mevrouw M. E. Kool
Schmidt te Garderen (G.) in beroep zij n 
gekomen; . 

dat Mr. J. G. Buddingh de Voogt en Mejuf
frouw A. A. Th. Buddingh de Voogt in be
roep in hoofdzaak aanvoeren, dat zij zijn 
eigenaren van het perceel kadastraal bekend 
onder n°. 409, waarover de weg over den 
Stierperdijk loo pt ; dat met dit perceel een 
geheel uitmaakt het dee! van perceel 210 
ten westen van het ter plaatse aanwezige 
hek; dat zij voor het gebruik van het gras 
op dat perceelsgedeelte of voor het onder
houd van het hek f 4.- per jaar aan den 
W estwouderpolder betalen, doch dat deze 
betaling niet p!aats vindt voor het onderhoud 
van den weg, zooals de !egger in kolom IX 
ten onrechte vermeldt; dat hun hoofdbe
zwaar echter is, dat de weg over den Stier
perdijk als openbare weg beschouwd is, 
althans tusschen het evenbedoelde hek en 
het hek op de grens van de perceelen kadas
traal bekend onder nos. 409 en 335; dat deze 
weg, die op de kadastrale kaart als niet
openbare weg voorkomt, de landverbinding 
eerst met het veerhuis en vervolgens met het 
gehucht ,,de Woude" vormt van drie dicht 
bij elkaar aan de Stierop gelegen boerderijen 
en zijn einde vindt bij de derde boerderij; 
dat van dezen weg slechts gebruik gemaak-t 
wordt door wie op deze boerderijen zijn moet 
(bakker, postbode , groenteboer); dat voor de 
openbaarheid van een weg meer dan toegan
kelijkheid zonder meer vereischt is; dat het 
betreden van den weg niet tegen den ken
baar gemaakten wil van den rechthebbende 
mag zijn geschied; dat de wederrechtelijk
heid van het betreden van den weg ook zal 
kunnen worden aangenomen, wanneer de 
wil van den eigenaar, zijn perceel gesloten 
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te houden, niet is gemanifesteerd; dat im
mers krachtens art. 627 van het Burger!ijk 
Wetboek ieder eigendom vermoed wordt 
vrij te zijn; dat de woorden van de Wegen
wet ,, toegankelijk voor een ieder" ruimer 
zijn dan de bedoeling des wetgevers is ge
weest en zij slechts in verband met het ge
meene recht (art. 627 Burgerlijk Wetboek) 
een duidelijke beteekenis krijgen, namelijk 
een, waarbij niet iedere weg openbaar wordt ; 
dat bij gevolg huns inziens niet op hen de 
last rust te bewijzen, dat de weg over den 
Stierperdijk niet openbaar is, maar op den 
ontwerper van den !egger of op de gemeente 
Akersloot , dat deze weg openbaar is, dat wil 
zeggen dat de komende en gaande man ge
rechtigd is dezen weg ook tegen den wil van 
den grondeigenaar te gebruiken; dat de drie 
hekken, sinds tientallen jaren aanwezig over 
den Stierperdijk, zich bevindend op hun per
ceel en dat van den Westwouderpolder, dui
delijk het recht en den wil van de grondeige
naars en gebruikers manifesteeren om hun 
erf afgesloten te houden, duidelijker en meer 
afdoende dan de veelal genegeerde bordjes 
,,verboden toegang"; dat deze sinds ten 
minste 40 jaren aanwezige hekken, tegen 
welke nimmer iemand eenig bezwaar heeft 
gemaakt, op de in den Westwouderpolder 
en omgeving gebruikelijke wijze zijn ge
bouwd , doch het hier zonder belang is, of 
deze hekken gemakkelijk of moeilijk kunnen 
warden geopend; dat deze hekken aantoo
nen, dat de Stierperdijk geen openbare weg 
is, dat hun niet duidelijk is, waarom in de 
kolom VIII ten laste van den polder is ge
bracht het onderhoud van het in de eerste 
plaats genoemde hek en te hunnen laste dat 
van de twee andere hekken, daar dit onder
houd niets uitstaande heeft met het karakter 
van ·het pad over den Stierperdijk; dat deze 
weg het karakter van een pad heeft en na 
regenperioden drassig is; dat het onderhoud 
financieel niets te beteekenen heeft ; dat de 
uitspraak van den Raad van Beroep, voor de 
Directe Belastingen te Roermond, opgeno
men in het arrest van den Hoogen Raad van 
6 Maart 1941, N. J . 1941, n°. 239, getuigt van 
de neiging de openbaarheid van wegen op 
niet-voldoende gronden aan te nemen, doch 
de Hoage Raad in zijn arrest er op heeft ge
wazen, dat niet voldoende is de door den be
langhebbende gegeven bestemming, doch 
ook een gedraging van het openbaar gezag, 
dat de weg openbaar zal zijn, vereischt is; 
dat in casu n6ch van eenige bestemming 
tot openbaren weg, noch van een gedraging 
als bedoeld sprake is ; dat bij algeheel ont
breken van openbaar verkeer, niet bestemd 
voor het onderhavige groepje boerderijen er 
zelfs geen sprake is van tot wederopzegging 
gedoogen van gebruik als openbaren weg, 
hoedanig gedoogen de Hooge Raad in het 
genoemd arrest niet voldoende achtte om 
de openbaarheid van een weg aan te nemen ; 
dat zij zich ten slotte nog beroepen op de 
in het arrest van den Hoogen Raad van 29 
Maart 1939, N. J. 1939, n°. 340, opgenomen 
beslissing van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Leiden van 15 De
cember 1938 en in verband daarmede er op 
willen wijzen, dat: 

1. de Stierperdijk niet de verbinding tus-

schen twee bebouwde gedeelten, gelegen 
aan openbare parallelwegen, vormt, 

2. het publiek van den Stierperdijk, al
thans van het gedeelte van dezen ten westen 
van het veerhuis, geen gebruik maakt en 
geen reden heeft om er ge bruik van te maken; 

3 . de steeds gesloten hekken nimmer ver
wijderd zijn, 

4. er geen bestemming tot openbaren weg 
geweest is, en 

5. op de kadastrale kaart de Stierperdijk 
niet als open bare weg voorkomt; 

dat zij verzoeken, den Stierperdijk, althans 
van het door het waterschap onderhouden 
hek af, van den !egger af te voeren; 

dat zoowel in het beroepschrift van E . 
Smit te Koog aan de Zaan, eigenaar van de 
aan den Stierperdijk gelegen perceelen ka
dastraal bekend onder nos. 369 en 317, als 
in dat van Mevrouw M. E . Kool-S chmidt te 
Garderen (G.), eigenaresse van het aan den 
genoemden dijk gelegen perceel kadastraal 
bekend onder n°. 335, bezwaren warden aan
gevoerd van denzelfden aard, als die, vervat 
in het beroepschrift van Mr. J. G. Buddingh 
de Voogt c.a.; 

0 . dat niet aannemelijk is gemaakt , dat 
op den Stierperdijk, voorzoover gelegen wes
telijk van het door het waterschap onderhou
den hek, eenigerlei verkeer van personen die 
op de boerderijen niet hadden te maken, 
placht plaats te vinden; 

dat ter plaatse verkregen inlichtingen veel
eer den indruk vestigen dat ongewenschte 
bezoekers niet slechts van de erven, doch 
ook van het bedoelde weggedeelte werden 
geweerd; 

dat dus niet gezegd kan warden, dat dit 
weggedeelte voor een ieder toegankelijk was, 
zoodat de openbaarheid daarvan niet aan het 
bepaalde in artikel 4, eerste lid, onder I der 
Wegenwet kan worden ontleend; 

dat dit weggedeelte evenmin openbaar is 
krachtens het bepaalde onder III van het 
eerste lid van art. 4 der genoemde wet, daar 
niets er op wijst, dat de rechthebbenden aan 
dit weggedeelte de bestemming van openba
ren weg zouden hebben gegeven, terwijl in 
dit verband mede van belang is, dat het niet 
voorkwam op den wegenlegger van 1908; 

dat, nu ook art. 4, eerste lid, onder II der 
genoemde wet ten deze niet van toepassing 
is, het evenvermeld gedeelte van den Stier
perdijk niet is een openbare weg en derhalve 
ten onrechte op den !egger is gebracht; 

dat, wat het overige gedeelte van den Stier
perdijk betreft , de appellanten geenszins 
aannemelijk hebben gemaakt, dat dit weg
gedeelte, hetwelk volgens de stukken sinds 
meer dan 40 jaren voor een ieder toeganke
lijk is geweest, niet als openbare weg zou 
zijn te beschouwen ; 

dat, wat ten slotte aangaat de grief der 
beide in de eerste plaats genoemde appellan
ten inzake de vermelding in kolom IX van 
den !egger van hun verplichting tot betaling 
van een bijdrage in de onderhoudskosten, 
deze vermelding betrekking heeft op de kos
ten van het onderhoud van het meergenoem
de hek en dus, nu de weg ter p!aatse niet 
openbaar is, mede uit den !egger zal verval
len; 

Gezien de Wegenwet; 
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Heeft op grond van paragraaf 1 der Veror
dening n°. 23/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secretaris
sen-Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van den Commissaris der 
provincie N oordholland, den !egger der wegen 
van de gemeente Akersloot te wijzigen in 
dier voege, dat de vermeldingen omtrent 
den weg n°. 43, Stierperdijk, in de kolommen 
III tot en met X komen te luiden: 

III. van de zuidzijde van de bebouwde 
kom (Wegenwet) genoemd de Woude, bij den 
zuidoosthoek van perceel Sectie En°. 298 in 
zuidelijke en westelijke richting, tot aan het 
hek op ongeveer 40 m oostelijk van perceel 
Sectie En°. 409. Lengte van den weg 1470 m. 

IV. Geen beperkingen en geen afschuttin-
gen. 

V. a. Sintels. b. 1.80. c. 1470. 
VI. Geen. 
VII. de Westwouderpolder. 
VIII. het geheele onderhoud van den 

weg met de in kolom V genoemde verharding; 
IX. Geen. 
X. de Westwouderpolder. 

(A. B.) 

zo November z942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Woning
wet art. 36 j 0

• art. 6.) 
Nu door den burgemeester reeds een 

besluit was genomen als bedoeld in art. 
36 vierde lid, als gevolg waarvan in ver
band met artikel 6 vierde lid voorshands 
toch niet kan worden gebouwd, en het 
vast te stellen uitbreidingsplan bij de 
regeling der bebouwing voldoende tegen 
aantasting van het natuurschoon ter 
plaatse vermag te waken, is de aanwij
zing als natuurmonument in den zin der 
provinciale verordening tot natuurbe
scherming onnoodig. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door Dr. P. 
H. Brans te Rotterdam tegen het besluit 
van den Commissaris der provincie Gelder
land van 16 December 1941, n°. 142a tot 
aanwijzing van gedeelten der gemeente 
Doornspijk als natuurmonument in den zin 
der Geldersche verordening tot natuurbe
scherming; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (ad vies van 
21 October 1942, N°. 131); 

0. dat de Commissaris der provincie Gel
derland bij zijn evenvermeld besluit de ge
deelten der gemeente Doornspijlk, die zijn 
aangegeven op de bij dit besluit behoorende 
kaart, met het oog op hun beteekenis voor 
het natuur- en landschapsschoon, heeft aan
gewezen als natuurmonumenten in den zin 
van de Geldersche verordening tot natuurbe
scherming; 

dat daarbij is overwogen, dat de aangevoer
de bezwaren hierop neerkomen, dat van de 

aanwijzing een waardevermindering der gron
den of een belemmering van de verwezen
lijking van bouwplannen het gevolg zal zijn; 
dat het in enkele gevallen mogelijk blijkt 
de betrokken perceelen buiten de natuur
monumenten te laten vallen zonder deze 
complexen in ernstige mate te schaden; dat 
overigens voor bebouwing van de onderha
vige gebieden met andere dan voor agrari
sche doeleinden bestemde gebouwen ook 
uit stedebouwkundig oogpunt niet anders 
dan bij uitzondering gelegenheid behoort te 
bestaan; dat de vraag, of een uitzonderings
geval aanwezig is, pas beantwoord kan wor
den wanneer een bouwplan voorligt; 

dat van deze beslissing Dr. P. H. Brans te 
Rotterdam in beroep is gekomen, aanvoeren
de, dat door hem, als eigenaar van den grond 
kadastraal bekend gemeente Doornspijk, 
sectie E n°. 2871 (oud E 2850), als belang
rijkste argument tegen de vorenbedoelde 
aanwijzing is aangevoerd het feit, dat eige
naars we) de lasten van den bedoelden grond 
zullen moeten blijven dragen, doch geen ge
legenheid hebben eenige geldelijke voordeelen 
te trekken, omdat: 1°. het bedoelde complex 
slechts 6000 m 2 groot is en daardoor n.och als 
boschcomplex, noch als jachtgebied exploi
tabel is, 2°. zoo het al voor agrarisch doe) 
bruikbaar te maken is, de kosten hiervan 
zoodanig zullen zijn, dat eenig rendement 
niet te verwachten is; dat, indien daaren
tegen niet tot aanwijzing, als vorenbedoeld, 
waardoor feitelijk een absoluut bouwverbod 
op den grond wordt ge)egd, zou worden over
gegaan, doch het stichten van een enkel 
landhuis op het genoemde complex, onder 
door de provinciale, gemeentelijke of andere 
instanties te stellen voorwaarden zou worden 
toegestaan, hierdoor de belangen van den 
eigenaar niet zouden worden geschaad, ter
wijl voor ontsiering van het bewuste terrein 
nagenoeg niet te vreezen is en althans aan
rrierkelijk minder dan door het oprichten van 
houten getimmerten, die veel van varkens
kotten weg hebben, reeds in het verleden 
daar is geschied; dat, daar de bedoelde ont
siersels zullen worden geduld, praktisch van 
eenig beschermend effect niet veel te ver
wachten is, weshalve hij alsnog verzoekt het 
bedoelde perceel, desnoods onder het stelsel 
van voorwaarden, van de lijst van tot het 
natuurmonument behoorende gronden te 
will en afvoeren; 

0. dat, daargelaten de vraag of de appel
lant door het bestreden besluit van den Com
missaris der provincie Gelderland in zijn be
langen wordt geschaad, dit besluit reeds 
hierom niet behoort te worden gehandhaafd, 
nu reeds op 30 October 1941 door den burge
meester der gemeente Doornspijk een besluit 
was genomen als bedoeld in art. 36, vierde 
lid, der Woningwet betreffende de voorberei
ding van een plan van uitbreiding voor deze 
gemeente; 

dat immers tengevolge van dit laatste be
sluit, in verband met het bepaalde in het 
vierde lid van art. 6 der Woningwet, voors
hands toch niet kan worden gebouwd en 
voorts met den, op verzoek van de Afdeeling 
van den Raad van State, voor de Geschillen 
van Bestuur, nader geraadpleegden Hoofd
inspecteur van de Volksgezondheid (Volks-
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dat Dilg voornoemd tegen het, overeen
komstig requestrantes verzoek uitgevaardig
de, bevelschrift in verzet is gekomen en de 
Kantonrechter bij beschikking van 13 April 
1942 D ilg goed-opposant heeft verklaard en 
het bevelschrift heeft vernietigd; 

dat de Arr.-Rechtbank te Utrecht in appel, 
bij beschikking van 24 Juni 1942, deze be
schikking van den Kantonrechter heeft be
vestigd; 

dat requestrante hierbij beroep in cassatie 
instelt tegen de voornoemde beschikking der 
Rechtbank en daartegen aanvoert als middel 
van cassatie: 

S. of v. t. van de artt. 28, 29, 30, 38, 63, 
64, 67 en 69 Armenwet, 1388, 1389, 1390, 
1391, 1392, 1393, 1421, 1423, 1829, 1830, 
1837, 1839, 1844 B. W., 48 Rv., 

doordien de R echtbank heeft overwogen 
en beslist : 

r. dat requestrante als grief tegen de be
schikking van den Kantonrechter te Utrecht 
d .d. 13 April 1942, waarvan beraep, heeft 
aangevoerd, dat deze t en onrechte ervan is 
uitgegaan, dat de ten requeste genoemde we
duwe de Boorder-Keyzer niet is aan te mer
ken als ondersteunde in den zin der Armen
wet; 

2. dat deze grief, naar het oordeel der 
R echtbank ongegrand moet warden geacht; 

3. dat immers ten deze vaststaat, dat Dirk 
van der Hengst gedurende het tijdvak van 
15 Maart 1941 tot en met 31 December 1941 
door requestrante werd gesteund met een be
drag van f 398.65, welk bedrag aan hem werd 
uitgekeerd ; 

4. dat requestrante nu we! stelt, dat dit 
bedrag mede heeft gestrekt voor het levens
onderhoud van de Wed. de Boorder-Keyzer, 
met wie voornoemde van der Hengst samen
woont, <loch met wie hij niet gehuwd is; 

5. dat zulks echter naar het oordeel der 
Rechtbank nag niet ten gevolge heeft, dat nu 
oak de Wed. de Boorder-Keyzer als onder
steunde moet warden beschouwd; 

6. dat immers voornoemde vrauw tegen
over van der H engst geenerlei moreele of 
wettelijke aanspraak kan doen gelden op welk 
gedeelte van voormeld steunbedrag oak, in
tegendeel geheel afhankelijk is van laatst
genoemde ten aanzien van de vraag of - en 
zoo ja welk dee! - deze van dit steunbedrag 
aan haar wil doen t en goede komen ; 

7. dat er rechtens dan oak geen grand is 
am voornoemde Wed. de Boorder-Keyzer 
aan te merken als ondersteunde in den zin 
der Armenwet, nu immers een antler dan zij 
zelve de steunuitkeering ontvangt en deze 
geheel vrij is in de beschikking daaraver; 

en op die granden de beschikking van den 
Kantonrechter heeft bevestigd, 

zulks ten onrechte, omdat, 
waar requestrante in appel onder meer had 

gesteld : 
dat requestrante krachtens de Armenwet 

ondersteuning heeft verleend en nag verleent 
aan Dirk van der H engst en de weduwe N. de 
Boorder-Keyzer, die zich het noodzakelijk le
vensonderhoud niet konden verschaffen en 
hiertoe oak thans niet in staat zijn; 

dat het bedrag, waarmede D. van d er 
H engst en de weduwe N. de Boorder-Keyzer 
warden gesteund, berekend is voor twee per
sonen en hiermede oak bij het verleenen van 
bijzondere verstrekkingen in natura e. d. werd 
en wordt rekening gehouden; 

dat steunverleening v an twee of meer bij 
elkander wonenden, die onderling niet ver
want zijn, in de praktijk herhaaldelijk voor
komt ; 

dat in deze gevallen, hoewel de steunuit
keering aan .,het hoofd" der gemeenschappe
lijke samenwoning zal warden gedaan, toch 
moet warden aangenomen, dat aan elk hun
ner een evenredig dee! daarvan ten goede 
komt ; 

- hetgeen inhoudt dat de aan Dirk v. d. 
Hengst uitbetaalde steunbedragen, althans 
een gedeelte daarvan, niet alleen in feite 
mede aan de Wed. de Boorder-Keyzer t en 
goede zijn gekomen, <loch mede voor haar 
waren bestemd - , 

de R echtbank deze stellingen had dienen 
te onderzoeken en bij juist-bevinding daar
van niet had mogen oordeelen als hierboven 
sub 5, 6 en 7 weergegeven en in elk geval niet 
had mogen beslissen, dat er rechtens geen 
grand is am voornoemde Wed. de Boorder
Keyzer aan te merken als ondersteunde in 
den zin der Armenwet, 

welke laatstgenoemde beslissing trauwens 
reeds dan onjuist is, wanneer komt vast te 
staan, dat - gelijk door requestrante gesteld, 
<loch door de Rechtbank in het midden ge
laten - het aan van der Hengst uitbetaalde, 
voor 2 personen berekende, steunbedrag mede 
heeft gestrekt voor het levensonderhoud van 
de Wed. de Boorder-Keyzer, met wie voor
noemde van der Hengst samenwoont, <loch 
met wie hij niet gehuwd is . 

Op welke granden requestrante zich wendt 
tot Uw College met eerbiedig verzoek de be
schikking, waarvan beraep, te vemietigen, 
met zoodanige verdere beslissing als Uw Raad 
zal vermeenen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen : 
Pieter Hendrik Dilg, machinaal bankwer

ker, wonende te Utrecht, adv. Mr. R. de 
Bruijn ; 

dat de Rechtbank terecht de bedoelde stel
lingen van het appel-request van Maatschap
pelijke Steun niet heeft onderzocht; 

dat deze stellingen slechts nova inhielden 
waarmede geen rekening behoefde te warden 
gehouden; 

dat toch Maatschappelijke Steun in haar 
inleidende staat van kosten duidelijk stelt 
dat de steun ten bedrage van f 398.65 is ver
leend en uitgekeerd aan Dirk v. d. Hengst, 
doch dat een bedrag van f 251.12 ½ aan de 
Wed. de Boarder ten goede is gekomen; 

dat hieruit volgt, dat de ondersteuning niet 
is verleend aan de Wed. de Boarder zelf; 

dat steunverleening aan twee of rneer bij 
elkander wonende personen, die onderling 
niet verwant zijn, in de praktijk misschien 
wel meer voorkomt, <loch in strijd moet war-
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den geacht met het stelsel van de Armenwet, 
meer in het bijzonder met artt . 28 en 29 1e 
lid van die Wet; 

dat toch de ondersteuning wordt ver!eend 
aan hem die zich het noodzakelijk levenson
derhoud niet kan verschaffen, doch uit art. 
29 lid 1 volgt, dat bij de bepa!ing van het 
bedrag dat aan dien ondersteunde wordt ver
strekt, rekening wordt gehouden met het ge
zin in welks levensonderhoud de ondersteun
de 1'ehoort te voorzien; 

dat antler gezin in dit verband niet anders 
kan warden verstaan dan (inwonende?) echt
genoote en minderjarige kinderen; 

dat de vraag, wat antler gezin moet warden 
verstaan, bij de schrijvers ter sprake komt 
bij de vraag, of verschillende leden van een 
gezin afzonderlijk kunnen warden gesteund, 
vgl. Lietaert Peerbolte, die in dit verband 
oak slechts spreekt van echtgenoot en min
derjarige kinderen; 

dat dan oak een man en een vrouw, die 
niet met elkander gehuwd zijn, doch in een 
huis wonen, en die zich het noodzakelijk le
vensonderhoud niet kunnen verschaffen, elk 
als armen moeten warden beschouwd, zoodat 
aan elk van beiden een afzonderlijke steun
uitkeering behoort te warden ver!eend, waar
bij uiteraard met het samenwonen als ,,om
standigheid" bedoeld in art. 29 lid 1 rekening 
mag warden gehouden; 

dat de R echtbank terecht heeft ovenvogen 
dat Wed. de Boarder tegenover van der 
Hengst geenerlei moreele of wettelijke aan
spraak kan doen gelden op welk gedeelte van 
het aan Jaatstgenoemde verleende steunbe
drag oak, integendeel geheel afhankelijk is 
van Jaatstgenoemde ten aanzien van de vraag 
of- en zoo ja welk dee!, deze van dat steun
bedrag aan haar wil doen ten goede komen; 

dat het feit dat een dee) van het steunbe
drag aan Wed. de Boarder ten goede is ge
komen nag niet medebrengt, dat dit steun
bedrag heeft gestrekt tot haar levensonder
houd; 

dat toch v. d. Hengst vrij is in de besteding 
van het hem verleende steunbedrag en aan 
Wed. de Boarder kost- en inwoning kan ver
schaffen als belooning voor haar diensten als 
huishoudster; 

dat haar positie geen andere is dan bijv. die 
van een niet inwonende werkster, die voor 
een ondersteunde kookt, van een leverancier 
die hem levensmiddelen levert en een huis
eigenaar die hem een waning in huur heeft 
verstrekt, aan al deze personen komt een 
dee! van het steunbedrag ten goede; 

dat aan het voorafgaande niet afdoet dat 
het aan v. d. Hengst uitbetaalde steunbedrag 
voor 2 personen berekend zou zijn, nu vast
staat, dat Wed. de Boarder tegenover v. d. 
Hengst geen enkele aanspraak op eenig deel 
van het steunbedrag kan doen 1;elden, doch 
wellicht slechts een vordering op hem kan 
hebben terzake van een arbeidsovereenkomst; 

dat uit het feit dat een deel van het steun
bedrag aan Wed. de Boarder ten goede is 
gekomen nag niet volgt, dat v . d. Hengst als 
zaakwaamemer voor Wed. de Boarder is op
getreden, hetgeen door Maatschappelijke 

Steun noch in haar kostenstaat noch in het 
appel-request is gesteld; 

dat de Rechtbank terecht heeft beslist dat 
Wed. de Boarder niet is aan te merken als 
ondersteunde in den zin der Armenwet; 

dat geen der aangehaalde wetsartikelen is 
geschonden of verkeerd is toegepast; 

dat verzoeker blijkens hierbij overgelegde 
verklaring, bedoeld bij art. 857 lid 1 Rv. , 
afgegeven door den Burgemeester der Ge
meente Utrecht d.d. 3 September 1942, niet 
in staat is de kosten, vallende op de behan
deling van dit verweerschrift, te betalen. 

Weshalve P . H. Dilg eerbiedig verzoekt 
het ingestelde beroep in cassatie te verwer
pen en de kostelooze behandeling van dit 
verweerschrift te gelasten. 

De Hoage Raad, enz.; 
0. dat de Rechtbank ten onrechte het ont

breken eener moreele of wettelijke onder
houdsverplichting van v. d. H engst jegens de 
Wed. de Boarder, met wie hij samenwoonde 
doch met wie hij niet was gehuwd, beslissend 
heeft geacht voor een ontkennende beant
woording der vraag of oak deze vrouw als 
ondersteunde beschouwd moet warden met 
betrekking tot het steunbedrag, dat v. d. 
Hengst ontving doch dat, volgens de stellin
gen van requestrante, mede voor het levens
onderhoud van deze vrouw heeft gestrekt; 

dat toch het bestaan van zoodanige ver
plichting geenszins hetgeen v. d. Hengst van 
een ter eigen verzorging ontvat}gen steunbe
drag ter voldoening aan zijn onderhoudsplicht 
aan de vrouw zou afstaan kan stempelen tot 
een ondersteuning door requestrante aan deze 
derde verleend; 

dat een bevestigend antwoord op voormel
de vraag echter hiervan afhangt of v. d . 
Hengst het steunbedrag van requestrante 
heeft ontvangen niet uitsluitend ter eigen 
verzorging, doch met de gehoudenheid dit 
bedrag voor een dee! te besteden voor het 
levensonderhoud van de vrouw en of hij ter 
voldoening aan die verplichting het steun
bedrag voor dat deel als onderhoud aan haar 
heeft ten goede doen komen; 

dat de R echtbank, naar aanleiding van de 
stellingen van requestrante, had behooren te 
onderzoeken of deze voorwaarden voor een 
verhaalsrecht, wegens kosten gemaakt ter 
verzorging van de Wed. de Boarder als on
dersteunde, aanwezig waren; 

Vernietigt de bestreden beschikking van 
de Rechtbank te Utrecht; 

Verwijst de zaak naar die Rechtbank ter 
verdere behandeling en afdoening met inacht
neming van deze beslissing. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

0. dat, blijkens bedoelde beschikking, ten 
dezen vaststaat, dat Dirk van der Hengst 
gedurende het tijdvak van 18 Maart 1941 tot 
en met 31 December 1941 door requestrante 
werd gesteund met een bedrag van f 398.65, 
welk bedrag aan hem werd uitgekeerd; 

0. dat requestrante heeft gesteld, dat dit 
bedrag voor een gedeelte, groat f 251.12 ½, 
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heeft gestrekt voor het levensonderhoud van 
de Weduwe de Boorder-Keijzer, met wie 
voomoemde van der H engst samenwoont, 
<loch met wie hij niet gehuwd is; 

0. dat uit dit gestelde, indien juist, valt 
af te leiden, dat aan van der H engst meer 
aan steun is verleend en uitgekeerd, dan met 
het oog op <liens persoonlijke behoeften nood
zakelijk was, en dit, waar ondersteuning, vol
gens art. 28 Armenwet, slechts kan worden 
verleend aan hen, die zich het nood2akelijk 
levensonderhoud niet kunnen verschaffen, 
aannemelijk maakt, dat hetgeen aan van der 
Hengst daarenboven is verleend en uitbe
taald door requestrante was bestemd ter 
voorziening in het noodzakelijk levensonder
houd van voomoemde, met van der H engst 
samenwonende, vrouw, wier armlastigheid 
door gerequestreerde niet is betwist; 

0. dat onder deze omstandigheden niet 
valt in te zien, waarom genoemde vrouw niet 
zoude moeten worden beschouwd als onder
steunde in den zin der Armenwet, nu die Wet 
niet voorschrijft, dat ondersteuning slechts 
kan worden verleend en verstrekt ten name 
en in handen van dengene, voor wien zij be
stemd is; 

0. dat het voorgestelde middel derhalve 
gegrond voorkomt en de beslissing der Recht
bank niet in stand zal kunnen blijven; 

Concludeert tot vemietiging van de be
streden beschikking en tot verwijzing der 
zaak naar de Arr.-Rechtbank te Utrecht om 
met inachtneming van 's Hoogen Raads be
schikking verder te worden berecht en afge-
daan. (N. J.) 

z6 November z942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. art. 261 ; Slachtverbod 
1940 Rundvee art. 2.) 

De telastlegging, welke den req. 
slechts verwijt ,,slachtingshandelingen 
verrichten aan een koe", is zoo vaag, dat 
noch de req., noch de Rechter daaruit 
heeft kunnen lezen, welke handelingen 
feitelijk werden telastgelegd. Mitsdien 
voldoet de dagvaarding niet aan den bij 
art. 261 Sv. op straffe van nietigheid 
gestelden eisch, dat zij een opgave van 
het feit dat telaste wordt gelegd moet 
bevatten. 

Op het beroep van W. S. V., van beroep 
slager, wonende te Pannerden, req. van cas
satie tegen een mondeling vonnis van den 
Econ. R echter bij de Arr.-Rechtbank te Am
hem van 25 Juli 1941, waarbij req. ter zake 
van: ,,in strijd handelen met een bij of krach
tens het Voedselvoorzieningsbesluit gesteld 
verbod of vastgesteld voorschrift", met aan
haling van de artt. 1, 4, 7, 15, 18 Voedsel
voorzieningsbesluit, 1, 9, 31, 36 Landbouw
crisiswet 1933, 1, 2, 3, 5 Slachtverbod 1940 
R undvee, 91, 23 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van eenhonderd en vijftig gulden 
en een vervangende hechtenis van dertig 
dagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
0. dat noch bij de aanteekening van het 

beroep noch naderhand, door of vanwege den 
req. eenige gronden voor dat beroep zijn aan
gevoerd; 

0. ambtshalve: 
dat bij de inleidende dagvaarding aan req. 

is telaste gelegd, dat hij op of omstreeks 2 7 
Mei 1941 te Pannerden slachtingshandelingen 
heeft verricht aan een koe in een schuur bij 
de boerderij der familie van der K.; 

dat bij het bestreden vonnis, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, is be
wezen verklaard het telaste gelegde feit, ge
pleegd op 27 Mei 1941; 

dat de telastelegging welke den req. slechts 
verwijt ,,slachtingshandelingen verrichten 
aan een koe", zoo vaag is, dat noch de req., 
noch de Rechter daaruit heeft kunnen lezen, 
welke handelingen feitelijk werden telaste 
gelegd; 

dat mitsdien de dagvaarding niet voldoet 
aan den bij art. 261 Sv. op straffe van nie
tigheid gestelden eisch, dat zij een opgave 
van het feit dat telaste wordt gelegd moet 
bevatten; 

Vemietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet 

R. 0 . : 
Verklaart de inleidende dagvaarding nietig. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteijn]. 

(N. J.) 

z6 November z942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Distributiewet 1939 art. 18; 
Tarwebloemdistr.besch. 1940 I art. 8.) 

De woorden der telastlegging, dat req. 
opzettelijk willens en wetens, dus met 
den wil en de wetenschao handelde, dat 
hem niet de vereischte distributiebe
scheiden werden ingeleverd, houden in 
het voor toepassing van art. 18 der Dis
tributiewet 1939 vereischte opzet ge
richt op het niet nakomen van het krach
tens die wet vastgestelde voorschrift van 
art. 8 der Tarwebloemdistr.besch. 1940!. 

Terecht heeft het H of overwogen, dat 
onder afleveren is begrepen het doen 
afleveren door een expediteur. 

Op het beroep van P.H. J. V., van beroep 
bakkersknecht, wonende te Hoom, req. van 
cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 
te Amsterdam van 30 Mei 1942, houdende in 
hooger beroep bevestiging van een vonnis 
van den Econ. Rechter bij de Arr.-Recht
bank te Alkmaar d.d. ro Oct. 1941, waarbij 
req. terzake van ,,opzettelijk een krachtens 
de Distributiewet 1939 vastgesteld voor
schrift niet nakomen" met aanhaling van de 
artt. 5 en 18 lid 1 Distributiewet 1939 en 
artt. 2 en 8 Tarwebloem distributiebeschik
king 1940 I, is veroordeeld tot eene gevan
genisstraf van twee maanden. 
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De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

d en req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
,,S., althans v . t . van de artt. 4, 5, 18 der 

Distributiewet 1939, 2 en 8 der Tarwebloem_
distributieheschikking 1940 I, 338, 341, 342, 
344, 350, 351, 352, 358, 415 en 423 Sv., 1 lid 
2 j 0

• 91 en 9 Sr. en 1 en 14 van het Econ. 
Sanctiebesluit 1941, omdat: 

A. het Hof het telaste gelegde en bewezen 
verklaarde strafbaar heeft geoordeeld, daar
bij aannemende dat door den req. een partij 
tarwemeel is ,,afgeleverd", 

zulks t en onrechte, omdat het Hof, noch 
uit het ambtseedig opgemaakte proces-ver
baal noch uit de verklaringen, door req. en 
getuigen ter terechtzitting afgelegd, noch uit -
eenig antler wettelijk bewijsmiddel, de over- . 
tuiging heeft kunnen bekomen en als beweze~ 
heeft kunnen aannemen, dat req. een partiJ 
tarwemeel heeft afgeleverd. 

Zoowel uit het proces-verbaal als uit de 
verklaringen van req. en van de getuigen, 
blijkt slechts dat req. een partij tarwemeel 
heeft verkocht" aan den getuige H. K . en 
voorts"dat het vervoer en de aflevering van 
die partij is geschied door den expediteur 
F. G. te Hoom. 

Het Hof heeft in zijn arrest kennelijk de 
begrippen ,,verkoopen" en ,,afleveren" gelijk 
gesteld en daarin niet twee, naast en _onafhan
kelijk van elkander staande, handelmgen ge
zien. Req. is echter van oordeel dat een der
gelijke zienswijze geen steun vindt in art. 8 
van de Tarwebloemdistributiebeschikking 
1940 I, mede in verband met andere bepa
lingen van genoemde beschikking. 

Art. 8 der Tarwebloemdistributiebeschik
king 1940 I spreekt uitsluitend van aflev~ren, 
terwijl o. a. de daarop volgende artt. 9 lid 2, 

zooals dit artikel is gewijzigd op 27 Oct. 1941, 
en 10 dier beschikking regelingen inhouden 
respectievelijk voor het verkoopen en afleve
ren en voor het verkoopen, afleveren en te 
koop aanbieden, en daarbij dus duidelijk twee 
resp. drie naast elkander staande handelingen 
op het oog hebben. Req. is daarom van m~e
ning dat, waar slechts het verkoopen en met 
ook het afleveren van een partij tarwemeel 
door req. is komen vast te staan, geen schuld
verklaring had kunnen volgen; 

subsidiair: 
B . het Hof het telaste gelegde en bewezen 

verklaarde strafbaar heeft verklaard, of
schoon dit niet bevat het voor de toepassing 
van art. 18 der Distributiewet 1939 ver
eischte opzet, gericht op het niet nakomen 
van een bij of krachtens die wet vastgesteld 
voorschrift of opgelegde verplichting, 

en het Hof voorts, het telaste gelegde be
wezen verklarende, daarop heeft toegepast 
de strafbepaling van art. 18 der Distributie
wet 1939, volgens hetwelk dit feit werd 1:>e
schouwd als misdrijf, doch dat dit art. 18 m
gevolge het bepaalde bij art. 14 van het 
Econ. Sanctiebesluit 1941 op 6 Sept. 1941 
buiten werking is getreden en sindsdien, nu 
.de telastelegging niet inhoudt, dat het opzet 
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van req. gericht was op het niet nakomen 
van een "bij of krachtens de Distributiewet 
1939 vastgesteld voorschrift of opgelegde ver
plichting, een feit als het onderhavige krach
tens art. 1 van het Econ. Sanctiebesluit 1941 
wordt beschouwd als overtreding, zoodat het 
Hof bij zijn arrest van 30 Mei 1942 volgens 
art. 1 lid 2 Sr. de voor req. gunstigste bepa
lingen had behooren toe te passen en hem 
deswege geen gevangenisstraf had mogen op
leggen." 

0 . dat bij het hevestigde vonnis overeen
komstig het telaste gelegde feit met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld ten laste 
van req. is bewezen verklaard, dat hij op een 
tijdstip in of omstreeks Juni 1941 te Amster
dam, opzettelijk een partij tarwemeel in den 
zin van art. 1 van het Crisisakkerbouwbesluit 
1934 heeft afgeleverd aan H. K ., terwijl hij 
zulks opzettelijk willens en wetens deed zon
der gelijktijdige inlevering van de vereischte 
voorgeschreven geldige bonnen en zonder ge
lijktijdige of voorafgaande inlevering van de 
vereischte voorgeschreven geldige toewijzin
gen, vergunningen en/of bestelbonnen, wo
nende hij, verdachte, alstoen te Hoom; 

0. t. a. v. bet eerste middel : 
dat de voormelde bewezenverklaring 

steunt op de navolgende ter terechtzitting af
gelegde verklaringen van: 

1 °. den getuige H. K., luidende: Op een 
dag in Juni 1941 heh ik van de expediteurs 
firma F . G . een partij van 13 zakken tarwe
meel in mijn winkel te Nieuwendam, gemeen
te Amsterdam ontvangen, welke partij tar
wemeel ik van verdachte had gekocht. Noch 
voor noch bij de aflevering heb ik daarvoor 
distributiebescheiden ingeleverd. De heele 
zaak ging buiten de distributie om. Een ge
deelte van bet meel is door de controleurs in 
beslag genomen. 

2 ° . den getuige C. J. 0., luidende: Op 19 
Juni 1941 heh ik met mijn collega's de G . en 
P. in de zaak van getuige K. te Nieuwendam, 
gemeente Amsterdam aangetroffen en in be
slaggenomen een hoeveelheid tarwemeel, n .l. 
8 zakken, tezamen ± 320 K.G. 

3 ° . den req., luidende: Op een dag in Juni 
1941 heb ik aan den expediteur F. G. opge
dragen een aantal zakken tarwemeel te hren
gen naar getuige K. te Nieuwendam, ge
meente Amsterdam. Ik had dat tarwemeel 
aan K. verkocht. De aflevering aan K. is door 
mij geschied opzettelijk willens en wetens 
zonder inlevering door K. voor of bij de afle
vering van de distrihutiebescheiden. Ik wist, 
dat zulks verhoden was. De heele zaak is 
buiten de distributie omgegaan. Ik had het 
tarwemeel frauduleus gekocht van G. K. en 
ik heb op de heele zaak ± f 225 verdiend. 

Ik woonde ook in Juni 1941 reeds te Hoom. 
dat de Econ. Rechter en het Hof uit deze 

bewijsmiddelen hebben kunnen afleiden, dat 
het bewezen verklaarde feit door req. is be
gaan met name, dat req. een partij tarwe
meel heeft afgeleverd aan H. K., terwijl het 
Hof terecht heeft overwogen, dat onder af
leveren is begrepen het doen afleveren door 
een expediteur; 

0. t. a. v. het tweede middel: 
24 
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dat de woorden der telastelegging en be
wezenverklaring, dat req. opzettelijk willens 
en wetens, dus met den wil en de wetenschap 
handelde, dat hem niet de vereischte distri
butiebescheiden werden ingeleverd, inhouden 
het voor toepassing van art. 18 der Distribu
tiewet 1939 vereischte opzet gericht op het 
niet nakomen van het krachtens die wet vast
gestelde voorschrift van art. 8 der Tarwe
bloemdistributiebeschikking 1940 I ; 

dat derhalve beide middelen falen; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteijn]. 

(N. J.) 

z6 November z942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Grondwet art. 150; Sv. artt. 
358, 422; Verordening tot uitoefening 
van de regeeringsbevoegdheden in Ne
derland (3-1940) § 6.) 

§ 6 van de Verordening 3-1940 stelt 
wel als beginsel voor de rechtspraak in 
het bezette Ned. gebied voorop, dat de 
uitspraken warden gedaan in den naam 
van het Recht, maar nergens is voorge
schreven, laat staan dan op straffe van 
nietigheid, dat vonnissen in strafzaken 
moeten inhouden, dat zij in naam van 
het Recht warden gewezen. 

De bewezenverklaring laat in verband 
met den verderen inhoud van het beves
tigde vonnis geen andere uitlegging toe, 
dan dat daarbij van elk der gevoegd te 
laste gelegde feiten het primair te laste 
gelegde is bewezen verklaard. 

De woorden .,gelet op het onderzoek" 
kunnen moeilijk iets anders beteekenen, 
dan dat het Hof oak op het in hooger 
beroep gehouden onderzoek heeft gelet. 

Op het beroep van L . R., van beroep cafe
houder, wonende te Hilversum, req. van cas
satie tegen een arrest van het Gerechtshof te 
Amsterdam van 14April 1942, houdende be
vestiging in hooger beroep, behoudens na te 
noemen uitzondering van een vonnis van de 
Arr.-Rechtb. te Amsterdam van 2 Dec. 1941, 
waarbij req . ter zake van .,heling, meermalen 
gepleegd" , met aanhaling van de artt. 5 7 en 
416 Sr., is veroordeeld tot straf, hebbende het 
Hof het vonnis t.a.v. de opgelegde straf ver
nietigd en den req. veroordeeld tot een ge
vangenisstraf voor den tijd van tien maan
den; (Gepleit door Mr. R. Hermans, adv. te 
Hilversum) 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi, luidende : 
I. S . of v. t. van art. 150 der Grondwet, 

doordat het Hof het vonnis der Rechtbank 
in zijn geheel had behooren te v ernietigen, 
daar in dit vonnis ontbreekt de vermelding 

• dat het in naam van het recht werd gewezen; 
2. S. of v . t. van de artt. 350, 358, 359 en 

423 Sv., doordat 's Hofs beslissing niet vol
doende met redenen omkleed, althans ondui
delijk is t.a.v. datgene, wat t .a.v. req. als be
wezen is aangenomen, zijnde bewezen ver
klaard hetgeen aan req. primair is ten laste 
gelegd, terwijl niet duidelijk is of hier .,pri
mair" gebruikt is in tegenstelling tot subsi
diair of in den zin van sub r. 

3. S. of v. t. van de artt. 350, 358, 359 en 
423 Sv., doordat het Hof niet duidelijk heeft 
doen blijken, dat bij de uitspraak rekening is 
gehouden met de verklaringen der in hooger 
beroep gehoorde getuigen, zoodat 's-Hofs uit
spraak te dien aanzien niet voldoende met 
redenen is omkleed, wordende in 's-Hofs over
wegingen slechts gesproken van .,Gelet op 
het onderzoek", waarbij zelfs niet duidelijk 
is of daarbij bedoeld wordt het onderzoek 
voor het Hof zelf; 

0. dat req. bij inleidende dagvaarding is ge
dagvaard: 1. ter zake dat hij in of omstreeks 
de tweede helft van de maand Augustus 1941 
te Hilversum opzettelijk hoeveelheden bater, 
zeep, vet, reuzel en kaas, welke goederen 
door diefstal, althans door eenig misdrijf 
waren verkregen, heeft gekocht ; 

althans dat hij op tijd en plaats voormeld 
heeft gekocht hoeveelheden bater, zeep, vet, 
reuzel en kaas, waarvan hij, verdachte, rede
lijkerwijze had moeten of kunnen begrijpen, 
dat al die goederen door diefstal, in elk geval 
door misdrijf waren verkregen; 

II . terzake dat hij te Hilversum in of om
streeks de laatste week van de maand Augus
tus 1941 opzettelijk een film- en een fototoe
stel en omstreeks 225 stuks sigaren, welke 
goederen door diefstal, althans door eenig 
misdrijf waren verkregen, heeft gekocht; 

althans dat hij op tijd en p laats voormeld 
heeft gekocht een film- en een fototoestel en 
omtrent 225 stuks sigaren, waarvan hij , ver
dachte, redelijkerwijze had moeten of kunnen 
begrijpen, dat al die goederen door diefstal 
in elk geval door misdrijf waren verkregen; 

III. terzake dat hij te Hilversum in of 
omstreeks de maand September 1941 opzet
telijk omtrent 15 flesschen wijn, welke door 
diefstal, althans door eenig misdrijf waren 
verkregen, heeft gekocht; 

althans dat hij op tijd en plaats voormeld 
heeft gekocht omtrent 15 flesschen wijn, 
waarvan hij, verdachte, redelijkerwijze had 
moeten of kunnen begrijpen, dat die flesschen 
door diefstal, in elk geval door misdrijf waren 
verkregen; 

0. dat bij het in zooverre bevestigde von
nis, de Rechtbank na te hebben overwogen, 
dat zij de overtuiging heeft bekomen en wet
tig bewezen acht, dat verdachte de hem bij 
dagvaarding telkens primair te laste gelegde 
feiten heeft begaan, zoodat onderzoek naar 
de subsidiair te laste gelegde feiten vervalt, 
bewezen heeft verklaard, met qualificatie als 
voormeld dat req. de feiten bij dagvaarding 
primair ten laste gelegd heeft begaan; 

0. t. a. v. het eerste middel: 
dat in het bevestigde vonnis niet is voor

meld, in wiens naam de uitspraak wordt ge
daan; 

dat § 6 van de Verordening van den Rijks-
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commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied No. 3/1940, wel als beginsel voor de 
rechtspraak in dat gebied voorop stelt dat de 
uitspraken worden gedaan in den naam van 
het Recht, maar nergens is voorgeschreven, 
laat staan dan op straffe van nietigheid dat 
vonnissen in strafzaken moeten inhouden, dat 
zij in naam van het Recht werden gewezen; 

dat dus dit middel nict opgaat; 
0. t. a. v. het tweede middel: 
dat de voormelde bewezenverklaring in 

verband met den verder hiervoren vermelden 
inhoud van het bevestigde vonnis geen an
dere uitlegging toelaat, dan dat daarbij van 
elk der gevoegd te laste gelegde feiten het 
primair te laste gelegde bewezen is verklaard 
en dus dit middel niet tot cassatie kan leiden; 

0. t. a . v. het derde middel: 
dat het Hof te zijner terechtzitting behalve 

de twee getuigen van wie verklaringen als 
bewijsmiddelen zijn gebezigd, no"g zeven ge
tuigen heeft gehoord en de bedoeling van het 
middel blijkbaar is, dat uit het arrest had 
moeten blijken, dat 's Hofs beraadslaging be
doeld in de artt. 422 junctis 348 en 350 Sv. 
mede naar aanleiding van hetgeen die zeven 
getuigen hebben verklaard, is geschied; dat 
echter de woorden: ,,Gelet op het onderzoek", 
moeilijk iets anders kunnen beteekenen, dan 
dat het Hof ook op het in hooger beroep ge
houden onderzoek heeft gelet; 

dat dan ook dit middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteijn, die naar aan
leiding van het eerste middel verwees naar 
het arr. H. R . 29 Oct. 1934 N. J. 1935 blz. 58, 
waarin werd beslist, dat uit den inhoud van 
vonnissen of arresten in strafzaken niet be
hoefde te blijken dat is recht gesproken ,,in 
naam des Konings".] 

(N. J.) 

z6 November 1942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Econ. Sanctiebesluit 1941 
a-rtt. 1, 14; K. B. van 28 Aug. 1939 S. 
679 j, art. 3 .) 

Al wordt in art. 14 Econ. Sanctiebe
sluit gesproken van het buiten werking 
treden van art. 15 van het Voedselvoor
zieningsbesluit, zulks levert niets anders 
op dan eene verandering van wetgeving 
in den zin van art. 1 lid 2 Sr. en dus vie! 
het in of omstreeks Maart 1941 gepleeg
de bewezenverklaarde onder de strafbe
dreiging van art. 15 Voedselvoorzie
ningsbesluit, nu <lit artikel voor req. 
gunstiger strafbepalingen bevat dan ge
noemd Econ. Sanctiebesluit. 

De kennelijke bedoeling van de aan
vulling van het K. B. van 28 Aug. 1939 
S. 679 J, voor wat den aanhef betreft 
met de woorden ,,gelet op het Voedsel
voorzieningsbesluit" is geweest om bo
vengenoemd K. B. het karakter te ver
leenen van een krachtens het Voedsel-

voorzieningsbesluit vastgesteld voor
schrift. 

De bewezenverklaring ,,opzettelijk 
tarwe afleveren" houdt niet in dat req.'s 
opzet was gericht op het in strijd han
delen met het verbod van art. 3 van ge
noemd K. B . 

Een algeheele ontheffing, als verleend 
bij besluit van den Secr.-Gen. v . Land
bouw en Visscherij van 1 Juli 1941 No. 
17617, brengt niet mede, dat een v66r 
die ontheffing in strijd handelen met het 
verbod niet meer als overtreding van het 
verbod strafbaar zou zijn. 

Van tegenstrijdigheid tusschen de ver
klaring van req., dat hij de tarwe opzet
telijk in strijd met het verbod heeft af
geleverd, en zijn opgave, dat hij inge
volge afspraak de verkochte tarwe onder 
de kapberg bij zijn boerderij voor K. 
heeft klaargezet, is geen sprake. 

Op het beroep van J. P . D., van beroep 
landbouwer, wonende te Wieringermeer, req. 
van cassatie tegen een arrest van het Ge
rechtshof te Amsterdam van 30 Mei 1942, 
houdende in hooger beroep, met na te mel
den uitzondering, bevestiging van een von
nis van den Econ. Rechter bij de Arr.-R echt
bank te Alkmaar de dato 10 Oct. 1941, waar
bij req. terzake van ,,in strijd handelen met 
een krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit 
gesteld verbod" met aanhaling van de artt. 
4, 15 lid 1 van het Voedselvoorzieningsbesluit 
en art. 3 van het K. B. van 28 Aug. 1939 S. 
679 J, is veroordeeld tot eene hechtenisstraf 
van drie maanden, hebbende het Hof het 
vonnis t . a. v. de straf vernietigd en req. ver
oordeeld tot eene hechtenisstraf van twee 
maanden. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadheer 

de Visser; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
,,S., althans v. t. van het Voedselvoorzie

ningsbesluit V. B. 2 d.d. 13 Jan. 1941 No. 12 
artt. 4, 7 en 15, het Econ. Sanctiebesluit 1941 
art. 14 Landbouwcrisiswet 1933 artt. 9 en 31, 
K. B. van 28 Aug. 1939 S. 679 J art. 3, Be
sluit 1 Juli 1941 No. 17617 Stet. 2 Juli 1941 
No. 126, Inventarisatiebesluit V.V.O. 1940 
(Stet. 14 Dec. 1940 No. 244, art. 2, art. 1 lid 
2, 23 en 91 Sr. en de artt. 350, 351, 352, 358, 
359, 423 Sv.;" 

0. dat bij het in zooverre bevestigde von
nis met qualificatie als voormeld ten laste 
van req. is bewezen verklaard, dat hij op een 
dag in of omstreeks Maart 1941 te Wieringer
meer opzettelijk heeft afgeleverd aan C. K. 
een partij tarwe; 

0. t. a. v. het middel; 
dat req. dit bij zijne toelichting heeft ver

deeld in drie onderdeelen; 
dat bij de toelichting van het eerste onder

deel betoogd is, dat het K . B. van 28 Aug. 
1939 S. 679 J, houdende verplichting tot in
ventarisatie en verbod van afleveren, ver
voeren, be- en verwerken van crisisproducten 
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geen steun vindt in het voedselvoorzienings
besluit, doch deze stelling onjuist is, omdat 
,de kennelijke bedoeling van de aanvulling 
van genoemd K. B. van 28 Aug. 1939, gedaan 
bij beschikking van den Secr.-Gen. van het 
Dep. van Landbouw en Visscherij van 14 
Jan. 1941 no. 968 Stet. no. 10 voor wat den 
aanhef betreft met de woorden: ,,gelet op 
bet Voedselvoorzieningsbesluit" is geweest 
om bovengenoemd K. B . het karakter te ver
leenen van een krachtens het Voedselvoor
zieningsbesluit vastgesteld voorschrift, tot 
welke aanvulling genoemde Secretaris-Gene
raal bevoegd was krachtens de artt. 4 en 7 
van dat Voedselvoorzieningsbesluit ; 

dat voorts is aangevoerd, dat art. 15 van 
bet Voedselvoorzieningsbesluit bij art. 14 van 
bet Econ. Sanctiebesluit 1941 reeds voor de 
berechting van de onderhavige zaak buiten 
werking zou zijn gesteld, doch dit betoog 
faalt, omdat, al wordt in art. 14 van het 
Econ. Sanctiebesluit gesproken van het bui
ten werking treden van art. 15 van het Voed
selvoorzieningsbesluit, zulks niets anders op
levert dan eene verandering in de wetgeving 
in den zin van art. 1 lid 2 Sr. en dus het in 
of omstreeks Maart 1941 gepleegde bewezen
verklaarde vie! onder de strafbedreiging van 
art. 15 van het Voedselvoorzieningsbesluit, 
nu dit artikel voor req. gunstiger strafbepa
lingen bevat dan genoemd Econ. Sanctie
besluit; 

dat ook de bij dit onderdeel van het mid
. del geponeerde stelling, dat v66r de berech
ting algeheele ontheffing van het (bepaalde? 
Red.) in art. 3 lid 1 van het K. B. van 28 
Aug. 1939 S . 679 J was verleend bij besluit 
van den Secr.-Gen. van het Dep. van Land
bouw en Visscherij van 1 Juli 1941 no. 17617 
Stet. 2 Juli 1941, no. 126, zonder belang is, 
omdat een dusdanige ontheffing niet mede
brengt, dat een v66r die ontheffing in strijd 
handelen met het verbod niet meer als over
treding van het verbod strafbaar zou zijn; 

dat de in het tweede onderdeel toegelichte 
stelling, dat de qualificatie en de bewezen
verklaring elkander niet dragen, omdat het 
bewezenverklaarde een misdrijf (opzettelijk 
in strijd handelen) zou inhouden , terwijl req. 
is veroordeeld voor eene overtreding, bedoeld 
in art. 15 lid 1 van het Voedselvoorzienings
besluit, evenmin opgaat, omdat de bewezen
verklaring niet inhoudt, dat requirants opzet 
is gericht op het in strijd handelen met het 
(bepaalde? Red.) in art. 3 lid 1 van meerge
noemd K. B. van 28 Aug. z939 en Rechter en 
Hof derhalve terecht op grond van de be
wezenverklaring geen misdrijf, maar eene 
overtreding van art. 15 lid 1 van het Voed
selvoorzieningsbesluit als bewezen hebben 
aangenomen; 

dat bij het derde onderdeel van het middel 
is aangevoerd, dat de aangewende bewijsmid
dc,en de bewezenverklaring niet dragen; 

dat de voormelde bewezenverklaring steunt 
op de navolgende afgelegde verklaringen van: 

1°. den getuige C. K., luidende: 
Op een dag in de maand Maart 1941 heb 

ik op het bedrijf van verdachte te Wieringer
meer van hem gekocht een partij tarwe voor 

f 20 per H.L. De partij was 20 H .L. groot. 
Van mijn kant leverde ik aan verdachte een 
hoeveelheid koffie. Wij spraken af, dat ver
dachte de tarwe onder de kapschuur bij zijn 
boerderij voor mij zou klaar zetten en daar 
heb ik na verloop van eenige dagen de tarwe 
ook in ontvangst genomen. 

2°. den req., luidende: 
Op een <lag in Maart 1941 heb ik te Wie

ringermeer aan getuige K . 20 H.L. door mij 
geteelde en tevoren door mij achtergehouden 
tarwe verkocht voor f 20 per H.L. Getuige 
hielp mij van zijn kant aan 10 pond koffie. 
Ingevolge afspraak heb ik de verkochte tarwe 
in een wagen onder de kapberg bij mijn boer
derij voor getuige klaargezet. Na enkele da
gen bleek mij, dat de tarwe was weggehaald. 
Ik had geen ontheffing van het bestaande 
afleveringsverbod voor tarwe en ik heb de 
partij tarwe opzettelijk in strijd met dat ver
bod afgeleverd. De prijs, waarvoor ik ver
kocht, was aanzienlijk hooger dan de zooge
naamde regeeringsprijs ; 

dat de Econ. Rechter en het Hof uit deze 
bewijsmiddelen hebben kunnen afleiden, dat 
het bewezenverklaarde feit door req. is be
gaan met name, dat req. de tarwe aan K. 
heeft afgeleverd, t erwijl, van tegenstrijdig
heid, zooals bij het middel wordt betoogd, 
tusschen de verklaring van req. dat hij de 
tarwe opzettelijk in strijd met het verbod 
heeft afgeleverd en zijn opgave, dat hij inge

. volge afspraak de verkochte tarwe onder de 
kapberg bij zijn boerderij voor K . heeft klaar 
gezet geen sprake is; 

dat derhalve het middel in al zijn onder
deelen faalt; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen over-eenkomstig de conclusie 
van Adv.-Gen. Holstijn]. 

(N. J.) 

16 November 1942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij. (Onteige
ningswet art. 107.) 

Het onderhavig besluit tot onteigening 
kan niet worden goedgekeurd, nu er an
dere perceelen in de omgeving zijn ge
legen, welke eveneens voor het beoogde 
doe! geschikt zijn en waarvan het ver
lies voor de eigenaren niet zoo zwaar zou 
wegen als dit het geval zou zijn met be
trekking tot de perceelen van appellant. 

D e Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van Landbouw en Visscherij, 

Gezien het ter goedkeuring aangeboden 
besluit van den waarnemenden Commissaris 
der provincie Zuid-Holland, waarnemende 
de taak van het College van Gedeputeerde 
Staten dier provincie, van 16/24 Juni 1942, 
krachtens art. 107 der Onteigeningswet ge
nomen, tot onteigening van eenige perceelen 
land te Middelharnis; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (ad vies van 
4 November 1942, N°. 140); 
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0 . dat de waarnemende Commissaris der 
provincie Zuid-Holland, ter waarneming 
van de taak van Gedeputeerde Staten dier 
provincie, bij besluit van 16/24 Juni 1942 
voor onteigening, als bedoeld bij art. 105 
der Onteigeningswet, ten name van de Ver
eeniging tot bevordering van de verkrijging 
van onroerend goed door Jandarbeiders 
,,Vooruitgang", gevestigd te Middelharnis, 
heeft aangewezen de perceelen kadastraal 
bekend gemeente Middelharnis, sectie C 
nos. 2, 3 en 41 volgens de registers van het 
kadaster groot onderscheidenlijk 1.15.70 ha, 
1.44.20 ha en 1.82.20 ha en in eigendom toe
behoorende aan A. J. de Wit, Jandbouwer te 
Sommelsdijk; 

dat bij dit besluit is overwogen, dat vol
daan is aan h et bepaalde bij de artt. 108 tot 
en met 111 der Onteigeningwet; dat blijkens 
de door het bestuur der Vereeniging voor
noemd ingevolge het bepaalde in art. 108 
sub b der Onteigeningswet ter gemeente
secretarie nederge!egde verklaring in ten 
minste vijf gevallen een aanvrage zou moeten 
worden afgewezen alleen op grond, dat geen 
aanwijzing, als bedoeld in art. 27, eerste lid, 
der Landarbeiderswet, kan geschieden; dat 
door het bestuur der Vereeniging voornoemd 
ter onteigening zijn voorgedragen de percee
len kadastraal bekend gemeente Middel
harnis sectie C nos. 2, 3 en 4; dat overeen
komstig het bepaalde bij art. 111 der Ontei
geningswet tegen de voorgenomen onteige
ning een bezwaarschrift is ingediend door den 
eigenaar der ter onteigening voorgedragen 
perceelen A . J. de Witte Sommelsdijk, het
welk het volgende inhoudt: 

,,De Landarbeiders ereeniging ,,Vooruit
gang" te Middelharnis beoogt de onteigening 
van voormeld aan ondergeteekende toebe
hoorend perceel bouwland. 

Het wil ondergeteekende voorkomen, 
dat de Landarbeidersvereeniging geen rede
Jijk belang bij deze onteigening heeft, daar 
er te Middelharnis en omstreken verschillen
cle bouwlanden gelegen zijn, welke door hun
ne Jigging meer geeigend zijn voor het be
oogde doe! dan het perceel van ondergetee
kende. Ook zullen de belanghebbenden bij 
die bouwlanden bij onteigening minder ge
schaad worden dan ondergeteekende. 

Tot staving van deze stellingen kan onder
geteekende onder meer het volgende aan
voeren : 

A. Het perceel van ondergeteekende is ge
legen op ongeveer 4 km van de kom van 
Middelharnis. Op een afstand van ongeveer 
1 km van Middelharnis ligt ten minste 200 ha 
bouwland, dat door zijn Jigging beter of 
even geschikt is voor het beoogde doe! als het 
land van ondergeteekende. 

Onder deze 200 ha vallen onder meer : 
1°. De van Pallandtpolder, op ongeveer 

1 km afstand van de kade van Middelharnis; 
2°. Het land van de heeren Joh. Slis en 

Jae. Slis, groot ongeveer 10 ha, op ongeveer 
I km verwijderd van de kade van Middel
harnis ; 

3°. Het land, toebehoorende aan mevrouw 
de weduwe van der Poest Clement-Lebret, 
groot ongeveer 10 ha, op een afstand van 
ruim 2 km van Middelharnis, in pacht bij 
den beer B. Mijs. 

Deze landerijen zijn niet alleen door hunne 
Jigging, doch ook door hun aard beter ge
schikt dan het land van ondergeteekende 
voor kleingrondbezit. De gronden zijn name
Jijk lichter dan het perceel van ondergetee
kende en leenen zich in het bijzonder voor de 
teelt van uien en aardappelen. 

De belanghebbenden bij deze landerijen 
worden bovendien door de onteigening van 
enkele perceelen veel minder getroffen dan 
ondergeteekende. De Van Pallandtpolder is 
van grooten omvang en is een naamlooze 
vennootschap, de heeren S!is hebben geen 
opvo!gers en de pachter van het land van 
mevrouw van der Poest Clement, de heer 
Mijs, is nog een jonge man. 

B. Ondergeteekende heeft vier zonen, 
waarvan de oudste 23 en de jongste 17 jaar 
oud is, welke zonen in het Jandbouwpedrijf 
zijn of daarin worden opgeleid. Zij volgen of 
hebben landbouwscholen gevo!gd, waar
onder ook de Landbouwwinterschool te 
Hoofddorp. 

Behalve vier zonen heeft ondergeteekende 
nog drie dochters . Ook voor dezen moet 
ondergeteekende de bestaansmogelijkheid, 
die zijn hofstede biedt, openhouden. 

Het is van algemeene bekendheid, dat het 
zeer moeilijk is een landbouwbedrijf te ver
krijgen en daarom is ondergeteekende voor
nemens aan elk zijner zonen een dee! van 
zijn hofstede te verpachten om hun een be
staan te verschaffen. Aan zijn oudsten zoon 
heeft ondergeteekende reeds het perceel ver
pacht, hetwelk de Landarbeidersvereeniging 
wil onteigenen. 

C. Oorspronkelijk behoorde het te ont
eigenen perceel niet tot ondergeteekende's 
hofstede. Ondergeteekende heeft het perceel 
in latere jaren aangekocht, omdat hij van 
meening was, dat hij daardoor zijn hofstede 
voordeeliger zou kunnen exploiteeren. Deze 
opvatting is gebleken juist te zijn. 

Ondergeteekende heeft het perceel kunnen 
exploiteeren zonder dat hij daarvoor meer 
paarden of meerdere werktuigen heeft moe
ten aanschaffen. Niet al!een de uitkomsten 
van het perceel zijn gunstig geweest, doch 
ook de uitkomsten van de geheele hofstede 
zijn tevens gunstiger geworden dan vroeger. 

Het verlies van het perceel zoude derhalve 
de uitkomsten van het geheele bedrij f on
gunstig beinvloeden"; 

dat blijkens het deskundig advies de ter 
onteigening voorgedragen perceelen geen 
dee! uitmaken van gronden of wateren tot 
een kweekerij behoorende, van boomgaarden 
of van gebouwen en de claarbij behoorencle 
erven en tuinen als bedoeld in art . 105 der 
Onteigeningswet; dat ook de waarde van 
het geheel, waartoe de ter onteigening voor
gedragen eigendommen behooren, niet zoo
danig wordt gedrukt, dat daarop het be
paalde in art. II 1, lid 2 der Onteigeningswet 
van toepassing zou zijn; dat de perceelen 
we! geacht kunnen worden te behooren tot 
een grooter geheel als bedoeld in art. II4, 
lid 2 der Onteigeningswet, doch dat dit geheel 
door deze onteigening de geschiktheid voor 
het daarop uitgeoefend bedrijf niet zal ver
liezen; dat de perceelen zijn gelegen in een 
zoogenaamden ouden polder, waar de gron
den zich in den regel beter leenen tot de teelt 
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der door de landarbeiders benoodigde pro
dueten dan de gronden in de nieuwere pol
ders, welke in het algemeen zeer gesehikt 
zijn voor het verbouwen van koren, suiker
bieten en andere grovere gewassen; dat de 
in het bezwaarsehrift vermelde terreinen 
welke eventueel in aanmerking zouden kun
nen komen om door de Landarbeidersveree
niging ter onteigening te worden voorgedra
gen, hoofdzakelijk zijn gelegen in de nieuwere 
polders en uit dien hoofde voor het beoogde 
doe! minder gesehikt moeten worden geaeht; 
dat voorts de ter onteigening voorgedragen 
gronden b estemd zijn tot de uitgifte van 
20 pereeeltjes los land, terwijl bij de monde
linge behandeling dezer zaak nader is mede
gedeeld - hetgeen door het bestuur der 
Landarbeidersvereeniging later sehriftelijk is 
bevestigd - dat zonder onteigening in 29 
gevallen een aanvrage om los land zou moe
ten worden afgewezen; dat de ter onteigening 
voorgedragen gronden voor het door de 
Landarbeidersvereeniging beoogde doe! en 
wat de kwaliteit en wat de ligging, vorm en 
drainage betreft, gesehikt zijn en dat de 
exploitatie ervan binnen de bij de Landar
beiderswet gestelde grenzen mogelijk moet 
worden geaeht; dat onder deze omstandig
heden, aangezien zieh ook overigens geen 
wettelijke bezwaren tegen de aanwijzing van 
deze pereeelen ter onteigening verzetten, het 
plan der Landarbeidersvereeniging in gunsti
ge overweging behoort te worden genomen; 

0 . dat, naar aanleiding van hetgeen in de 
openbare vergadering van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Gesehillen van 
Bestuur, door den gemaehtigde van A. J. de 
Wit en van de zijde van het Bestuur der 
vorenvermelde Vereeniging is betoogd, op 
verzoek van de genoemde Afdeeling nadere 
inliehtingen over deze aangelegenheid zijn 
ingewonnen; 

dat mede uit die inliehtingen, welke door 
den Cultuurteehnisehen Dienst werden ver
strekt, blijkt, dat het land van A. J. de Wit 
we!iswaar in vele opziehten goed voor het 
beoogde doe! gesehikt is, doeh dat de afstand 
van dit land tot de bebouwde kom vrij groot, 
namelijk bijna 3 km is, terwijl een ernstig 
bezwaar tegen de onderhavige onteigening 
is gelegen in de omstandigheid, dat A. J. de 
Wit met het oog op de toekomst zijner kin
deren gedupeerd zou worden, indien hem 
thans dit land, zijnde ongeveer een tiende 
van zijn gronden, zou worden ontnomen, 
waarbij er op te wijzen valt, dat het te ont
eigenen dee! door hem was bestemd, eerlang 
de kern van het bezit van zijn oudsten zoon 
te vormen ; 

dat er, ook naar het oordeel van den ge
noemden Cultuurteehnisehen Dienst, andere 
pereeelen in deze omgeving zijn gelegen, wel
ke eveneens voor het beoogde doe! gesehikt 
zijn en waarvan het verlies voor c_le eigenaren 
niet zoo zwaar zou wegen als d1t het geval 
zou zijn met betrekking tot de pereeelen van 
A. J. de Wit; 

dat dit met name kan gezegd worden van 
het land van Joh . en Jae. Slis en de bij deze 
zaak tevens in het geding gebraehte gronden 
van Mevrouw van Tets-Snouek Hurgronje 
en Mr. W. Kolff; 

dat deze eigenaren, die hun gronden, be-

houdens voor wat betreft een gedeelte van 
die der beide eerstgenoemden, niet zelf ex
ploiteeren, door de onteigening van hun 
land niet in ernstige mate in hunne belangen 
zouden word en benadeeld; 

dat het land van Joh. en Jae. Slis, al kan 
het in zekere opziehten de verge!ijking met 
dat van A. J. de Wit ten deze niet doorstaan, 
zieh niettemin goed leent voor het doe! der 
Vereeniging, aangezien het ge!egen is in 
een reeds ouderen polder en de afstand tot 
het dorp ongeveer 2 km bedraagt; 

da t de grond van Mevrouw van Tets
Snouek Hurgronje, hoewel eenigszins onge
lijkmatig van struetuur en vrij veel kosten 
van wegaanleg vergend, sleehts ruim l km 
van het dorp verwijderd is en ook voor het 
overige gunstig is gelegen; 

dat ook het land van Mr. W . Kolff , waar
van de afstand tot het dorp nauwelijk 1 km 
bedraagt, gesehikt is voor de uitgifte aan 
landarbeiders en vooral de vlakke Jigging 
daarvan een groot voordeel vormt, al dient 
erkend, dat de tegenwoordige huurder na de 
onteigening moeite zou hebben iets anders 
te vinden; 

0. dat bij afweging van de versehillende 
bovenvermelde voor- en nadeelen, welke 
zieh ten opziehte van deter sprake gebraehte 
landerijen bij onteigening zouden doen gevoe
len, de onteigening van de pereeelen van A. J . 
de Wit naar dezerzijdseh oordeel niet vol
doende gereehtvaardigd kan worden geaeht; 

dat toeh aannemelijk is gemaakt dat an
dere gronden redelijkerwijze eerder voor het 
beoogde doe! in aanmerking hadden behoo
ren te zijn gebraeht dan dat van A. J. de 
Wit en dat door het vestigen van de keuze 
op zijn land een onbillijkheid jegens hem zou 
worden gepleegd; 

dat derhalve het onderhavige besluit van 
den waarnemend Commissaris der provincie 
Zuid-Holland van 16/24 Juni 1942 niet voor 
goedkeuring in aanmerking kan komen; 

Gezien de Landarbeiderswet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkseommis
saris voor het bezette Nederlandsehe gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Seere
tarissen-Generaal van de Nederlandsehe 
Departementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

aan het besluit van den waarnemend Com
missaris der provineie Zuid-Holland, waar
nemende de taak van het College van Ged. 
Staten dier provineie, van 16/24 Juni 1942 
goedkeuring te onthouden. 

(A. B.) 

z6 November z942. BESLUIT van den Se
eretaris.Generaal van het Departement 
van 0pvoeding, Wetensehap en Kul
tuurbeseherming. (Lager 0nderwijswet 
1920 art. 45.) 

Ten onreehte is de aan appellant ver
leende vrijstelling tot het bekleeden der 
betrekking van kassier van een autobus
ondememing ingetrokken, nu het bedrijf 
voorshands sterk is ingekrompen, zoodat 
ook de werkzaamheden van appellant als 
kassier aanmerkelijk zijn verminderd. 
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Er is dan ook geen voldoende grond voor 
de vrees, dat door het blijven vervullen 
door appellant van deze nevenfunctie de 
belangen van het hun toevertrouwd on
derwijs zullen worden geschaad, en dit 
te minder nu van klachten dienaangaan
de tot dusver niet is gebleken. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en K ul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door A. van 
der Steen, onderwijzer aan de openbare 
]agere school te Egmond aan Zee, tegen het 
besluit van den Commissaris der provincie 
Noordbollan'.l van 21 Mei 1942, 4• afdet>lmg, 
n°. 696, reg. 90/ 4801, waarbij de aan den 
appellant bij besluit van Ged . Staten dier 
provincie van 22 Juni 1932, 4• afdeeling, n°. 
75 , verleende vrijstelling , bedoeld in artikel 
45, tweede lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
voor bet bekleeden van de betrekking van 
kassier der Naamlooze Vennootschap Neder
landscbe Auto-Car Ondememing te Purmer
end is ingetrokken ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geboord (advies van 
4 November 1942, n°. 203); 

0., dat de Commissaris der provincie 
Noordholland , ter waarneming van de taak 
van Ged. Staten bij zijn besluit van 21 Mei 
1942, 4• afdeeling, n°. 696 , reg. 90/ 4801, de 
aan A. van der Steen, onderwijzer aan de 
openbare lagere school te Egmond aan Zee, 
bij besluit van Ged. Staten van 22 Juni 1932, 
4• afdeel ing, n°. 75, verleende vrijstelling 
voor het bekleeden van de betrekking van 
kassier der Naamlooze Vennootschap Neder
landscbe Auto-Car Onderneming te Purmer
end beeft ingetrokken uit overweging, dat in 
verband met ingekomen klachten de vraag, 
of door het bekleeden van de genoemde bij
b etrekking een schadelijke werking voor bet 
onderwijs is te duchten, reeds meermalen 
door het Provinciaal Bestuur onder bet oog 
is gezien; dat Ged. Staten deze vraag des
tijds bevestigend hebben beantwoord, zulks 
op grond hiervan, dat de aan die betrekking 
verbonden werkzaamheden sedert het tijd
stip, waarop voor het vervullen daarvan vrij
stelling werd verleend, dermate waren toege
nomen, dat niet ]anger moest worden ge
sproken van een nevenfunctie, doch veeleer 
van een beroep, hetwelk de onderwijzers 
krachtens de in artikel 44 der Lager-Onder
wijswet 1920 opgenomen verbodsbepa!ing 
niet mogen uitoefenen en waarvoor die wet 
het verleenen van vrijstelling niet kent; dat 
Ged. Staten echter, ge!et op de omstandig
heid, dat belanghebbende inmiddels onder 
de wapenen was geroepen, voorshands niet 
tot intrekking van de aan hem b ij besluit 
van 22 Juni 1932, 4• afdeeling, n°. 75, ver
leende vrijstelling meenden t e moeten over
gaan en ook later, nadat hij zijn taak aan de 
school had hervat, het nemen van dien maat
regel hebben uitgesteld, omdat in verband 
met de toen ingetreden buitengewone om
standigheden de bovenbedoelde werkzaam
heden niet onbelangrijk waren ingekrompen; 
dat de bucgemeester echter thans heeft mede
gedeeld, dat de belanghebbende, die woont in 
een bij het bedrijf der Naamlooze Vennoot-

schap Nederlandsche Auto-Car Ondememing 
te Egmond aan Zee behoorend woonhuis, 
niet al!een als kassier, doch oak als plaatselijk 
directeur en !eider van dat bedrijf optreedt; 
dat daar voor het vervullen van de twee 
Jaatstvermelde betrekkingen geen vrijstel
ling ex artikel 45, 2• lid der Lager-Onderwijs
wet 1920 is verleend en belanghebbende 
naast het bedrijf woont, moet worden aan
genomen, dat het bekleeden van de functie 
van kassier tevens de waarneming van de 
beide andere betrekkingen met zich brengt; 
dat evenwel naar uit het schrijven van den 
burgemeester blijkt, de aan de functies van 
plaatselijk directeur en !eider van het bedrijf 
te Egmond aan Zee verbonden werkzaam
heden niet van ondergeschikte beteekenis 
zijn, doch integendeel bij het behoorlijk waar
nemen van die functies, veel tijd en arbeid 
vragen; dat dus de bemoeiingen van belang
hebbende ten behoeve van dat bed rijf, on
danks de tijdelijke vermindering van de 
werkzaamheden, aan het kassierschap ver
bonden, nog van zoodanigen omvang zijn, 
dat daardoor aan een richtige vervulling van 
zijn taak als onderwijzer afbreuk zal kun nen 
worden gedaan; dat bovendien in het alge
meen gesproken een combinatie van de be
trekking van onderwijzer op voorschreven 
gronden tot intrekking van de aan belang
hebbende verleende vrijstelling moet worden 
overgegaan; 

dat van dit besluit A. van der Steen in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat de om
standigheden, waarop door Ged . Staten van 
Noordholland aan hem vrijstelling werd ver
leend ex artikel 45, 2• lid der Lager-Onder
wijswet 1920 tot het vervullen van de neven
betrekking van kassier der Naaml. Vennoot
schap Nederlandsche Auto-Car Ondememing 
te Purmerend, weliswaar gedurende den tijd, 
waarop hij d ie betrekking vervulde, meerma
len zijn gewijzigd, doch thans van dien aard 
zijn, dat niet van ,,meerdere werkzaamhe
den" kan worden gesproken; dat in tegendeel 
de tegenwoordige omstandigheden van dien 
aard zijn, dat het bedrijf van de Naaml. 
Vennootschap Nederlandsche Auto-Car On
derneming noodwendig moest warden inge
krompen, hetgeen onder meer het gevolg had, 
dat thans te Egmond aan Zee slechts 14 
autobusritten vertrekken en aankomen (des 
Zondags maximaal 5), terwijl bij de aanvaar
ding van zijne functie in Juni 1932 dage!ijks 
33 autobusritten vertrokken en aankwamen; 
dat dientengevolge thans slechts 2 conduc
teurs bij hem komen afrekenen in plaats van 
8 in Juni 1932; dat, daar het vervoer zoodanig 
is ingekrompen, het vanzelfsprekend is, dat 
alle door hem te verrichten werkzaamheden 
oak naar verhouding zooveel minder zijn 
dan voorheen; dat, zooals het zich thans !aat 
aanzien, mag verwacht worden, dat zeer 
binnenkort de autobusdiensten nog meer 
zullen moeten warden ingekrompen, ja zelfs 
binnen afzienbaren tijd geheel zullen moeten 
worden stopgezet, gezien de brandstof-, 
olie- en benzinepositie; dat een en ander van
zelfsprekend tot gevolg heeft, dat zijn werk
zaamheden regelmatig zullen verminderen; 
dat in het besluit van den Commissaris der 
provincie N oordholland weliswaar wordt ge
sproken van 3 functies, welke hij, appellant, 
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'o ij de Naamlooze Vennootschap Nederland
sche Auto-Car Onderneming zou vervullen, 
namelijk kassier, plaatselijk directeur en !ei
der, doch dat de beide laatstgenoemde func
ties bij deze Naaml. Vennootschap niet ge
kend worden en hij zich niet bewust is, dat 
hij als zoodanig is aangesteld of behoort op 
te treden; dat weliswaar zijn positie van kas
sier medebrengt, dat hij in zijn vrijen tijd 
belangstelling toont voor het verloop der 
autobusdiensten en ook we!, daartoe bijge
staan door zijn echtgenoote, inlichtingen ver
strekt aan passagiers, doch dat dit geenszins 
wil zeggen, dat hij als zelfstandig vertegen
woordiger voor de genoemde Naaml. Ven
nootschap optreedt; dat daarvoor Chef
Lijndienst en Controledienst zijn aange
wezen; dat gedurende den tijd van Augustus 
1939 tot Mei 1940 we! gebleken is, dater geen 
sprake kan zijn van het waarnemen van meer
dere functies of werkzaamheden buiten die 
van kassier, omdat hij, appellant, dien tijd 
in militairen dienst was en door de Naaml. 
Vennootschap Nederlandsche Auto-Car On
derneming slechts in het waarnemen van de 
kassierswerkzaamheden door een vrouwelijke 
kracht werd voorzien; dat ondanks den groo
ten omvang van het bedrijf, plus-minus 30 
man personeel, en de groote drukte in het 
vervoer, alles normaal verliep; dat hij voor
keur heeft voor een woning, welke direct bij 
het eindpunt van den autobusdienst is ge
legen; dat dit begrijpelijk is, omdat het zijn 
werkzaamheden (afrekenen met conducteurs) 
zeer vereenvoudigt; dat hij er van overtuigd 
is, dat zijn werkzaamheden aan de school 
nooit hebben geleden of zullen lijden door het 
waarnemen van de bovenbedoelde functie; 
dat van de zijde van den Inspecteur van het 
Lager Onderwij s of van het Hoofd der school 
dan ook, voor zoover hem bekend, nooit een 
klacht over of een aanmerking op de ver
vulling van zijn onderwijzersambt is geuit; 
dat hij het op hoogen prijs zou stellen, indien 
hem de gelegenheid wordt geboden om, al
thans gedurende den nu heerschende buiten
gewone omstandigheden, zijn functie van 
kassier der Naamlooze Vennootschap Neder
landsche Auto-Car Onderneming te mogen 
blijven waarnemen, omdat hij er van over
tuigd is, dat, zoodra die omstandigheden 
zich mochten wijzigen en de autobusdiensten 
weer normaal kunnen functionneeren, dit 
bedrijf een groote vlucht zal nemen en de 
N aaml. Vennootschap N ederlandsche Auto
Car Onderneming in dat geval geen genoegen 
meer zal nemen met een gedeeltelijke kracht 
en voor hem iemand zal aanstellen, die zich 
geheel aan het bedrijf kan geven; 

0 ., dat blijkens de ingewonnen ambts
berichten van het Rijksschooltoezicht het 
bedrijf van de Naamlooze Vennootschap 
N ederlandsche Auto-Ca r Onderneming voors
hands sterk is ingekrompen met het gevolg, 
dat ook de werkzaamheden van den appel
lant als kassier dezer Naamlooze Vennoot
schap aanmerkelijk zijn verminderd; 

dat er dan ook geen voldoende grond aan
wezig is voor de vrees, dat door het blijven 
vervullen door appellant van de genoemde 
nevenfunctie, de belangen van het aan hem 
toevertrouwde onderwijs zullen worden ge
schaad, en dit te minder nu van klachten 

dienaangaande tot dusverre niet is gebleken; 
dat onder deze omstandigheden voor in

trekking van de aan den appellant verleende 
vrijstelling geen aanleiding bestaat; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening n°. 23/ 1940 van den Rijkscommis-
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

met gegrondverklaring van het ingestelde 
beroep, het besluit van den Commissaris der 
provincie Noordholland van 21 Mei 1942, 
4• afdeeling, n° . 696, reg. 90/4801, te ver
nietigen . 

(A. B.) 

z8 November z942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (W oningwet 
art. 37 j 0

• art. 36.) 
Wei hebben appellanten hun bezwa

ren tegen het vastgesteld uitbreidings
plan bij het provinciaal bestuur inge
diend v66r den aanvang van den in het 
3e lid bedoelden termijn, <loch zulks is 
geen reden de appellanten, nu zij tijdig 
hun bezwaren hebben ingebracht, niet
ontvankelijk te achten in deze bezwaren. 

Wei zal een ontworpen weguitmonding 
een strook van het terrein van appellan
ten afsnijden, doch deze ondervinden 
daarvan geen schade zoolang aan het 
plan geen uitvoering wordt gegeven, ter
wijl, wanneer dit weggedeelte tot stand 
zal worden gebracht, de daarvoor benoo
digde grond door de gemeente zal moe
ten worden gekocht of onteigend, waar
bij alle door appellanten te lijden schade, 
welke mede bedrijfsschade omvat, aan 
hen zal worden vergoed. 

Het bezwaar, dat de geprojecteerde 
weg in strijd zou zijn met de daarvoor 
door Ged. Staten gestelde normen houdt 
geen verband met de belangen van ap
pellanten en moet bovendien ongegrond 
worden geacht. 

De Secretaris-Generaal van het Departe 
m ent van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien. het beroep, ingesteld door J . en G. 
W. Bos te Warffum tegen het besluit van den 
Commissaris der provincie Groningen, waar
nemende de taak der Ged. Staten, van 12 
Maart 1942, N°. 1059/61, 1• afdeeling, hou
dende gedeeltelijke goedkeuring van een uit
breidingsplan c.a. voor de gemeente Warf
fum; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
II November 1942, N°. 180); 

0. dat de Commissaris der provincie Gro
ningen, waarnemende de taak der Ged. Sta
ten, bij zijn besluit van 12 Maart 1942, N°. 
1059/61, 1• afdeeling, aan het door den raad 
d~r gemeente Warffum bij besluit van 29 
Augustus 1941 vastgestelde uitbreidingsplan, 
bestaande uit een plan in hoofdzaak en plan-
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nen in onderdeelen voor Warffum en Breede 
met bebouwingsvoorschriften, goedkeuring 
heeft onthouden voorzoover het zich uit
strekt over de gronden, aan de zuidzijde be
grensd door den provincialen weg, aan de 
west 0 en noordzij de door het verlengde van 
de Warffumer trekvaart en aan de oostzijde 
door de in het plan ontworpen doortrekking 
van den weg naar den Noordpolder, en over 
de gronden bestemd voor industrie- en opslag
terrein met daarlangs gelegen voetpaden, en 
aan het plan voor het overige met de bebou
wingsvoorschriften goedkeuring heeft ver
Jeend, waarbij onder meer is overwogen, dat 
tegen dat plan onder meer door] . en G. W. 
Bos, beide wonende te Warffum, bezwaren 
bij hem zijn ingediend; dat, aangezien het 
vastgestelde plan van uitbreiding op 4 Sep
tember 1941 ter secretarie der gemeente 
Warffum voor een ieder ter inzage is gelegd 
en het vermelde bezwaarschrift op 17 De
cember 1941 ter provinciale griffie is ontvan
gen, dit adres n ;et binnen den door de wet 
gestelden termijn van zes weken na de ter 
inzage Jigging van het plan is ingediend; 
dat daarom de onderteekenaars van het 
evengenoemde adres in hun bezwaren tegen 
het plan niet-ontvankelijk zijn; dat J. en G. 
W. B os als onderscheidenlijk eigenaar en 
huurder van het perceel kadastraal bekend 
gemeente Warffum, sectie D, n°. 128 als 
bezwaren aanvoeren, dat door den aanleg van 
den weg, die ter verbetering van de aanslui
ting van den weg naar den Andel aan den 
hoofdweg op het plan in onderdeelen voor 
Warffum is geprojecteerd over een gedeelte 
van het gemelde perceel, 6 % van het als 
kweekerij in bedrijf zijnde perceel aan zijn 
bestemming onttrokken zal worden, waar
door 1 ½ kas met platglasteelt zal moeten 
verdwijnen met als gevolg een sterke be
lemmering van den wisselbouw, die bij het 
bedoelde bedrijf moet worden toegepast, ter
wijl bij uitvoering van het plan de kweekerij 
aan een in de toekomst stellig drukken weg 
komt te liggen, waardoor de veiligheid en 
vrijheid der kweekerij zal verdwijnen; dat 
het zeer gewenscht is , dat de op het plan 
voorziene wegsverbetering tot stand komt, 
terwijl het gedeelte, dat hiervoor van het ter
rein van de adressanten moet worden afge
nomen, gering is; dat door de reclamanten 
thans geen schade wordt geleden, terwijl als 
tot d,en aanleg van den onderhavigen weg 
wordt overgegaan, bij den aankoop of de 
onteigening van het daartoe benoodigde ge
deelte van de bovenbedoelde kweekerij, de 
schade, die de adressanten alsdan lijden in 
den te betalen prijs kan worden verdiscon
teerd; dat de adressanten in de tweede pJaats 
als bezwaar naar voren brengen, dat de uit
monding van den bedoelden geprojecteerden 
weg op den provincialen weg Baflo-Uithui
zen, slechts 175 meter verwijderd is van de 
volgende weguitmonding op dien weg, het
geen in strijd. is met de normen, welke Ged . 
Staten dezer provincie ten aanzien van weg
uitmondingen op de verkeerswegen buiten 
de bebouwde kom steeds hebben aangehou
den; dat dit bezwaar niet de belangen van 
de adressanten raakt, t erwijl de afwijking 
ten deze van de bovenvermelde normen ge
billijkt wordt door de situatie ter plaatse; 

dat hij daarom, afgezien van hetgeen in het 
vorenstaande ten aanzien van de ontvanke
lijkheid van de adressanten in hun bezwaren 
is opgemerkt, deze bezwaren bovendien on
gegrond acht; 

dat van deze beslissing J. en G. W. Bos in 
beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat zij 
op 21 Juli 1941 tijdig de navolgende bezwa
ren tegen het uitbreidingsplan van de ge
meente Warffum bij den gemeenteraad al
daar hebben ingediend, te weten: dat volgens 
het bedoelde plan door een nieuw aan te leg
gen weg, uitmondend op de bestaande wegen 
Den Andel-Warffum en Baflo-Uithuizen, 
in de toekomst een belangrijk dee! van hun 
grond zal word en afgescheurd en wel ongeveer 
over een lengte van 75 meter en een breedte 
van 15 meter, terwijl de grond, dien zij thans 
voor hun bedrijf in cultuur hebben, 9120 m • 
bedraagt, zoodat hun ongeveer 6 % van hun 
bedrijfsgrond dreigt ontnomen te word en; 
dat hierdoor hun bedrijf zwaar getroffen 
wordt, daar iedere vierkante meter van den 
bedoelden grond op de meest intense wijze 
in cultuur is gebracht, waaraan zeer hooge 
kosten zijn besteed; dat bij verwezenlijking 
van dit plan I ½ kas met platglasteelt ver
dwijnt, wat niet alleen aan hen kostbare 
cultuurgrond ontneemt, doch tevens de in
nerlijke harmonie van hun bedrijf volledig 
stoort; dat zij immers genoodzaakt zijn met 
hun beperkt terrein te woekeren, om door 
de resultaten van een intensen wisselbouw 
hun hooge onkosten te kunnen bestrijden en 
een bedrijf met behoorlijke bestaansmoge
lijkheid te scheppen; dat nu door het wegval
len van de voormelde 1 ½ kas de wisselbouw 
sterk wordt belemmerd, aangezien de moge
lijkheden om het platglas, dat des zomers 
de warenhuizen voor tomatencultuur en 
's winters open stukken grond dekt, te wisse
len, verminderen, zoodat groote stukken 
platglas des winters onproductief zullen zijn, 
waardoor tevens de moeilijkheid ontstaat, 
hoe en waar dit glas ongeschonden te bewaren; 
dat bovendien bij uitvoering van het bedoel
de plan de kweekerij aan een in de toekomst 
stellig drukken weg komt te Jiggen en licht 
door baldadigheid van de jeugd (met sneeuw
ballen e. d.) en verkeersongevallen (b.v. 
voorwerpen, die van vrachtauto's afvallen) 
beschadigd kan worden, waarbij reeds bij 
een op zich zelf geringe aanleiding door de 
aanwezigheid van kassen en warenhuidzen e 
gevolgen ru1neus zullen zijn; dat derhalve de 
vrijheid van de kweekerij verdwijnt; dat een 
vergoeding van de bovenbedoelde schade
factoren, welke zij mededeelen onder reserve 
van alle rechten en zonder in het minst ge
acht te willen worden alle factoren uitput
tend te hebben gesteld en omschreven, voor 
de gemeente Warffum zeer aanzienlijke uit
gaven met zich zal brengen; dat zij voorts 
de vrijheid nemen er opmerkzaam op te 
maken, dat de bedoelde geprojecteerde weg 
in strijd is met de desbetreffende normen, 
welke Ged. Staten van de provincie Gronin
gen ten aanzien van weguitmondingen heb
ben gesteld; dat toch deze normen verbieden 
buiten de bebouwde kom van een gemeente 
een nieuwe snijding op _een provincialen weg 
te maken, wanneer deze binnen 300 meter 
van een reeds bestaande snijding komt te 
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liggen; dat in het onderhavige geval de snij
ding van den nieuwen weg en de snijding 
van den bestaanden weg Den Andel-Warf
fum op den Provincialen weg Baflo-Uithui
zen, beide buiten de bebouwde kom vallen, 
zooals die door Ged. Staten bindend is vast
gesteld en op kaart gebracht, waarbij een 
eventueele door burgemeester en wethouders 
van de gemeente Warffum vastgestelde en 
niet met die der Ged . Staten overeenkomende 
bebouwde kom, niet terzake doet; dat de 
bedoelde snijdingen ongeveer 175 meter, dus 
minder dan 300 meter, van elkaar verwijderd 
zijn; dat hier nog te meer reden is de bedoelde 
normen in acht te nemen, nu de weg Baflo
Uithuizen, te rekenen van hun kweekerij af 
tot aan de snijding van de zijtak van het 
Boterdiep, dus op een afstand van 625 meter 
ongeveer, thans reeds 3 zijwegen telt en 
derhalve een vierde de reeds bestaande be
zwaren en gevaren voor het toekomstige snel
verkeer nog aanmerkelijk verhoogt; dat zij 
de bedoelde bezwaren ook bij den Commis
saris van de provincie Groningen hebben in
gediend; 

0. dat art. 37, 3de lid van de Woningwet 
wcliswaar inhoudt, dat belanghebbenden, 
die zich met bezwaren tot den raad hebben 
gewend, bij Ged. Staten bezwaren tegen het 
plan kunnen indienen binnen zes weken na 
afloop van den in deze wetsbepaling genoem
den termijn van 14 dagen, gedurende welken 
het door den raad vastgestelde plan ter ge
meentesecretarie voor een ieder ter inzage 
heeft gelegen, terwijl de appellanten hun be
zwaren daartegen bij het provinciaal be
stuur hebben ingediend v66r den aanvang 
van den hiervoren bedoelden termijn, doch 
dat zulks voor den Commissaris geen aan
leiding behoorde te geven de appellanten, 
nu zij tijdig hun bezwaren ter kennis van 
het provinciaal bestuur hebben gebracht, in 
deze bezwaren niet-ontvankelijk te achten; 

dat de Commissaris in zijn bestreden be
sluit aan de bezwaren van de appellanten 
trouwens niet is voorbijgegaan; 

0. wijders, dat, blijkens de stukken, de 
door de appellanten bedoelde op het uitbrei
dingsplan geprojecteerde nieuwe weguitmon
dihg, welke, mede naar het oordeel van den 
Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 
(Volkshuisvesting) in het belang van het 
verkeer onvermijdelijk is, weliswaar een 
strook van 75 m lengte en 15 m breedte van 
het terrein der appellanten afsnijdt, doch dat 
deze hierdoor geen schade ondervinden zoo
lang aan het uitbreidingsplan geen uitvoe
ring wordt gegeven, terwijl, wanneer dit weg
gedeelte tot stand zal worden gebracht, de 
daarvoor benoodigde grond door de gemeente 
zal moeten worden gekocht of onteigend, 
waarbij alle door de appellanten te lijden 
schade, welke mede bedrijfsschade omvat, 
aan hen zal worden vergoed; 

dat het hier door de appellanten geopperde 
b ezwaar derhalve niet tot onthouding van 
goedkeuring behoort te lei den; 

dat in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, _ waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, door den gemach
tigde der appellanten nog is betoogd, dat 
van verkeerstechnisch oogpunt bezien de 

nieuwe uitmonding zeer gevaarlijk zou zijn, 
daar van den geprojecteerden weg af door 
huizen rechts en links geen uitzicht op den 
provincialen weg mogelijk zou zijn, doch dat 
in dit bezwaar niet kan worden gedeeld, aan
gezien, blijkens door den Hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid (Volkshuisvesting) 
op verzoek van de gemelde Afdeeling ver
strekte nadere inlichtingen, van de door den 
raadsman der appellanten bedoelde huizen 
het rechtsche zich op 25 m en het linksche 
zich op 42 m afstand van de as van den ge
projecteerden weg bevindt en de nieuwe be
bouwing zoo is ontworpen, dat het uitzicht 
naar links (het noorden) zooveel mogelijk 
vrij blijft; 

dat, wat betreft de door de appellanten 
naar voren gebrachte bedenking, dat de ge
projecteerde weg in strijd zou zijn met de 
daarvoor door Ged. Staten gestelde normen, 
het provinciaal bestuur weliswaar in het 
algemeen als norm aanhoudt, dat buiten de 
bebouwde kommen tusschen twee uitwegen 
op den·provincialen weg een afstand van ten 
minste 300 m moet bestaan, hetgeen hier 
niet het geval zal zijn, doch dat op grond 
van de ingewonnen ambtsberichten moet 
worden aangenomen, dat het bezwaar van 
twee uitwegen op minder afstand dan 300 m, 
minder groot is, dan het gevaar in den thans 
bestaanden toestand gelegen; 

dat dit bezwaar, dat trouwens geen ver
band houdt met de belangen van de appel
lanten, bovendien zal vervallen, wanneer, 
zooals de bedoeling is, de thans bestaande 
weg eerlang voor het verkeer in de richting 
van den provincialen weg wordt afgesloten; 

dat mitsdien ook dat bezwaar aan de goed
keuring van het desbetreffende dee! van het 
plan niet in den weg staat; 

Gezien de W oningwet ; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

z9 November z942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat. (Wegenwet art. 4.) 

Terecht is de onderhavige weg op den 
!egger gebracht, daar de verklaringen 
van ter plaatse wonende personen aan
nemelijk maken, dat hij gedurende meer 
dan 30 jaren voor het inwerkingtreden 
der Wegenwet voor een ieder toeganke
lijk is geweest, en het tegendeel door ap
pellant niet is aangetoond, evenmin als 
bewezen is, dat loopend den termijn van 
30 jaren gedurende een tijdvak van ten 
minste een jaar duidelijk ter plaatse is 
kenbaar gemaakt, dat de weg slechts ter 
bede voor ieder toegankelijk was. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van W aterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door F. Ben-
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ning te Fluitenberg, gemeente Ruinen, tegen 
het besluit van den Commissaris der provin
cie Drenthe, ter waarneming van de taak 
van Ged . Staten dier provincie, van 17 De
cember 1941, B . n°. 8969/2251, 2de afdee
ling, tot vaststelling ingevolge de Wegenwet 
van den !egger der wegen van de gemeente 
Ruinen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
II November 1942, N°. 204); 

0 . dat de Commissaris der provincie 
Drenthe, ter waarneming van de taak van 
Ged . Staten dier provincie, bij zijn besluit 
van 17 December 1941, B. n°. 8969/2251, 
2de afdeeling, den wegenlegger van de ge
meente Ruinen, zooals deze door burgemees
ter en wethouders van Ruinen op 16 Mei 
1938 was opgemaakt, in rood gewijzigd heeft 
vastgesteld, waarop onder meer onder n°. 158 
voorkomt de Kenholtsweg, loopende van 
weg n°. 152 bij den Noord-Oosthoek van het 
perceel E 826 in algemeen Zuid-Westelijke 
richting tot de grens met de gemeente Zuid
wolde bij den Zuid-Westhoek van perceel 
E 842; 

dat van dit besluit F. Benning te Fluiten
berg in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
de voormelde weg ten onrechte op den !egger 
is gebracht; dat toch uit oude acten en kadas
ter is vast te stellen, dat de bedoelde weg van 
oudsher heeft gelegen over de perceelen sec
tie E nos. 839a, 839b, 839, 837 en 836 en we! 
zooals op de overgelegde situatie met een 
roode lijn is aangegeven, dat de oorzaak van 
het verdwijnen van dezen weg is vermeld in 
zijn bezwaarschrift aan burgemeester en 
wethouders, onder meer inhoudende dat de 
voormalige eigenaar Roelof Jans Sol gedu
rende meer dan 10 jaren in een krankzinni
gengesticht verpleegd werd en dat gedurende 
zijn afwezigheid de toenmalige eigenaa r van 
de perceelen 839a en 839b op de scheiding 
dier perceelen een hek heeft aangebracht met 
de bedoeling het verkeer van den Kenholts
weg, gelijk die van oudsher werd gebruikt 
en hierboven is aangeduid, af te leiden en 
te voeren over de perceelen van den krank
zinnige; dat deze poging werd begunstigd 
door het feit, dat de perceelen 842 en 847 
overweg hadden over het perceel 838c, ge
naamd de Esch; dat in 1924, toen hij, appel
lant, de boerderij aanvaardde, de toestand 
mitsdien deze was, dat sedert eenige jaren 
door de voormelde afsluiting tusschen 839a 
en 839b het publiek, dat van Fluitenberg het 
bovengenoemde perceel 840 van den Ken
holtsweg wilde bereiken, langs den Noord
kant van 826 verder ten Westen voorlangs 
het huisperceel 827 in zuidelijke richting naar 
824 ging, dit in zuidelijke richting overstak 
naar 819 om dan langs de noordgrens van 
819, 816 en 815 het perceel 840 te bereiken; 
dat hij, appellant, hiervan het onrechtmatige 
inziende, den weg, welke gedeeltelijk dwars 
door zijn perceelen Jiep, omgep!oegd heeft 
en bordjes heeft geplaatst met verboden toe
gang, enz.; dat hiervan echter geen notitie 
is genomen en de jeugd van Fluitenberg naar 
aanleiding hiervan de versperringen verbro
ken heeft en ze!fs zoover ging, dat de boerde
rij van hem, appellant, niet werd ontzien; 
dat de weg aldus door een zoogenaamd 

,,Volksgericht" weer vrijgemaakt werd, zon
der dat hiertegen door hoogere instanties 
werd opgetreden; weshalve hij heeft verzocht 
den meergemelden weg van den !egger af te 
voeren en den ouden Kenholtsweg over de 
perceelen 839a, 839b, 839, 837 en 836 weder 
te handhaven ; 

0 . dat de weg n°. 158, zooals die door den 
Commissaris der provincie Drenthe op den 
!egger is gebracht, ingevolge art. 4, le lid 
onder I der W egenwet geacht moet worden 
openbaar te zijn, vermits de verklaringen 
van ter plaatse wonende personen aanneme
lijk maken, dat hij gedurende meer dan 30 
jaren v66r het inwerkingtreden van de 
Wegenwet voor een ieder toegankelijk is 
geweest; 

dat het tegendeel door den appellant niet 
is aangetoond; 

dat evenmin bewezen is, dat loopende den 
voormelden termijn van 30 jaren, gedurende 
een tijdvak van ten minste een jaar duidelijk 
ter plaatse is kenbaar gemaakt, dat de weg 
slechts ter bede voor ieder toegankelijk was; 

dat deze weg mitsdien op den !egger be
hoort te worden gehandhaafd; 

dat de oude Kenholtsweg, door den appel
lant bedoeld, terecht niet in den !egger is 
opgenomen, aangezien deze weg blijkens de 
ingewonnen ambtsberichten niet meer be
staat en reeds Jang v66r het inwerkingtreden 
van de Wegenwet kennelijk zijn openbaar
heid had verloren; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grand van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

24 November r942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Woningwet 
art. 37 j 0

• art. 10.) 
De klacht van appellanten, dat zij van 

de terinzage-legging van de wijziging van 
het uitbreidingsplan, in feite inhoudend 
de vaststelling van een bijzondere rooi
lijn, geen kennis van het hoofd van het 
gemeentebestuur hebben gekregen, als 
bedoeld bij art. 10 2e lid, is ongegrond, 
aangezien de bedoelde rooilijn, naar art. 
2 3e lid mogelijk maakt, bij het onder
werpelijke uitbreidingsplan is vastge
steld, in welk geval de procedure, in art. 
3 7 aangevangen, behoort te worden ge
volgd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door J. en 
A. Dekker te Nieuwerkerk aan den I]ssel 
tegen het besluit van den Commissaris der 
provincie Zuid-Holland, ter waarneming van 
de taak van Gedeputeerde Staten dier pro
vincie, van 21 April 1942, n°. 174/ 1, houdende 
goedkeuring van een wijziging van het uit-
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breidingsplan der gemeente Nieuwerkerk 
aan den I]ssel; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van rr November 1942, N°. 207); 

0. dat, nadat bij dezerzijdsch besluit van 
r8 Maart 1941, B.Z. n°. r V., met vernieti
ging in zooverre van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
van 29 November I939, B. n°. 3349/21 (2• 
afdeeling) , G. S. n°. 2/ r, aan het bij besluit 
van den raad der gemeente Nieuwerkerk aan 
den I]ssel van 26 October 1938 vastgestelde 
uitbreidingsplan c.a. van deze gemeente als
nog goedkeurmg was onthouden, voorzoover 
het betreft het pP.rceel kadastraa1 bekend ge
meente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie 
A, no. 2986, toebehoorende aan J. en A. 
Dekker te Nieuwerkerk aan den I]ssel, de 
perceelen kadastraal bekend gemeente 
Nieuwerkerk aan deo I]ssel, sectie A, nos. 
2051 tot en met 2059, 2087, 2089, 2090,2092, 
2306, 2305 en 2620, toebehoorende aan 
P. F. Oudijk, aldaar, alsmede de perceelen 
grond ten westen van het dee! van den Berm
weg, te Nieuwerkerk aan den I]ssel, dat 
evenwijdig loopt aan de Nieuwerkerksche 
Laan, toebehoorende aan de Wed. A. M. 
Mijnlieff, geboren Mijnlieff, te 's-Gravenhage, 
de burgemeester van Nieuwerkerk aan den 
I]ssel bij zijn besluit van 22 November 1941 
ingevolge artikel 38, 2de lid der Woningwet 
een wijziging heeft vastgesteld van het plan 
van uitbreiding in hoofdzaak, in uitvoerige 
kaarten uitgewerkt met bebouwingsvoor
schriften voorzooveel betreft den Bermweg 
en den Hoofdweg ; 

dat de Commissaris der provincie Zuid
Holland, ter waarneming van de taak van 
Gedeputeerde Staten dezer provincie, bij zijn 
besluit van 21 April 1942, n°. 174/ r, aan deze 
wijziging goedkeuring heeft verleend, met 
niet-ontvankelijkverklaring van J. en A. 
Dekker te Nieuwerkerk aan den I]ssel in 
hunne bij den Commissaris ingebrachte be
zwaren, op grond dat zij zich n iet, overeen
komstig artikel 37, 2• lid der Woningwet met 
hunne bezwaren tot den burgemeester der 
gemeente Nieuwerkerk aan den I]ssel als 
waarnemer van de taak van den raad dezer 
gemeente hebben gewend; 

dat van dit besluit J. en A. Dekker in be
roep zijn gekomen, aanvoerende, dat zij geen 
bezwaren tegen het plan tot wijziging van 
het plan van uitbreiding in hoofdzaak der 
gemeente Nieuwerkerk aan den I]ssel bij 
den burgemeester dier gemeente hebben in
gediend , omdat het hun geheel onbekend is 
geble ven, dat deze wijziging ter visie heeft 
gelegen, alvorens dit door den burgemeester 
werd vastgesteld; 

dat volgens hen het hoofd van het gemeen
tebestuur krachtens artikel ro der Woning
wet hun schriftelijk in kennis had moeten 
stellen van deze ter-visie-legging, omdat het 
vaststellen van de rooilijn daar ter plaatse 
betreft te zijn een bijzondere rooilijn; dat de 
eigenlijke uitbreidingen in dit plan zich bij 
het dorp en den 's-Gravenweg bevinden; dat 
het voor den Hoofdweg het karakter heeft • 
van bijzondere rooilijnvaststelling met be
bouwingsvoorschriften, waarop dus arcikel ro 
der Woningwet van toepassing is; dat door de 

vaststel!ing van deze rooilijn zij zich oneven
redig zwaar getroffen achten, wat voornl bij 
verkoop, verbouwing of brand zich zwaar 
zal doen gevoelen; 

0 . dat krachtens artikel 38, r• lid der 
Woningwet slechts belanghebbenden, die be
zwaren tegen het plan bij den raad (thans: 
den Burgemeester, ter waarneming van de 
taak van den gemeenteraad) hebben inge
diend, tegen het verleenen var de goedkeu
ring beroep vermogen in te stellen; 

dat de appellanten, die erkennen zulks te 
hebben verzuimd, mitsdien niet in hun be
roep kunnen worden ontvangen; 

dat zij weliswaar aanvoeren, dat de ter
visie-legging van het ontwerp-plan ingevolge 
artikel 37, 2de lid der Woningwet hun is 
ontgaan, doch dat zulks geen veront~chuldi
ging oplevert, nu de wettelijk~ voorsch: iften 
ter za.ke ziin in acht genomen; 

dat zij zich er voorts over beklagen, dat 
zij van de ter-inzage-legging van het wijzi
gingsplan, in feite inhoudende de vast
stelling van een bijzondere rooilijn, geen 
kennis van het hoofd van het gemeentebe
stuur hebben gekregen, als bedoeld bii arti
kel ro, 2de lid der Woningwet, doch dat ook 
dit beroep faalt, aangezien de door de appel
lanten bedoelde rooilijn, naar artik.cl 2, 3de 
lid der Woningwet mogelijk maakt, bij het 
onderwerpelijke uitbreidingsplan is vastge
steld, in welk geval de procedure, in artikel 
37 der Woningwet aangegcven, behoort te 
worden gevolgd; 

Gezien de meergenoemde wet; 
Heeft op grond van paragraaf r der Ver

ordening N°. 23/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

de appellanten in hun beroep niet-ont
vankelijk .te verklaren. 

(A. B.) 

25 November z942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Wet Raden v. Beroep 19 
Dec. 1914, S. 564 art. 19.) 

In het algemeen moeten termijnen, 
waarbinnen men van de beslissingen van 
administratieve of rechterlijke autori
teiten in beroep kan komen, strikt war
den in acht genomen; alleen dan kan 
van verlenging daarvan sprake zijn, in
dien dit onmiddellijk of middellijk uit 
eenig wettelijk voorschrift voortvloeit. 

Dit nu is te dezen niet het geval, daar 
in art. 19 Wet Raden v. Beroep enkel 
sprake is van een termijn van een maand, 
zonder dat van de omstandigheid, dat 
de laatste dag van dien termijn op een 
Zondag valt, met een enkel woord wordt 
gerept of tot verlenging van den termijn, 
in verband met die omstandigheid, 
eenige wettelijke aanleiding bestaat. 

D e Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Burgemeester der gemeente Z. tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
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Directe Belastingen te 's-Hertogenbosch van 
18 April 1941 betreffende een aanslag in <le 
wegenbelasting dier gemeente over het be
lastingjaar 1941 opgelegd aan X te Y; 

Gehoord enz.; 
0. dat, blijkens verklaring van den Secre

taris van den R. v . B., afschrift van de aan
gevallen uitspraak aan den Burgemeester is 
verzonden op 28 Mei 1942, terwijl, blijkens 
verklaring van den Griffier van den H. R ., 
het beroepschrift in cassatie bij den H . R. is 
-ingediend op 29 Juni 1942, alzoo niet binnen 
den termij n van eene maand, genoemd in art. 
19 der wet van 19 December 1914, S. 564; 

0 . dat namens den Burgemeester bij plei
dooi is betoogd, dat het beroep niettemin 
ontvankelijk zou zijn, nu de laatste dag van 
den bedoelden termijn in dit geval viel op 
een Zondag; 

0. dienaangaande: 
dat in het algemeen termijnen, waarbinnen 

men van de beslissingen van administratieve 
of rechterlijke autoriteiten in beroep kan ko
m en , strikt moeten worden in acht genomen 
en alleen dan van verlenging daarvan sprake 
kan zijn, indien dit onmiddellijk of middellijk 
uit eenig wettelijk voorschrift voortvloeit; 

dat dit nu te dezen niet het geval is, daar 
-in art. 19 der wet van 19 December 1914, S. 
564, enkel sprake is van een termijn van eene 
maand, zonder dat van de omstandigheid, dat 
de laatste dag van <lien termijn op een Zon
dag valt, met een enkel woord wordt gerept 
of tot verlenging van den termijn, in verband 
met die omstandigheid, eenige wettelijke aan
leiding bestaat; 

dat hieruit volgt, dat die omstandigheid 
dan ook niet tot verlenging van <lien termijn 
aanleiding kan geven, en het feit, dat in an
dere wetten met die omstandigheid we! reke
ning wordt gehouden, waarop bij pleidooi is 
gewezen, hierin geen verandering kan bren
gen; 

Verklaart den Burgemeester niet-ontvan
kelijk in zijn beroep in cassatie. 

(N. J.) 

.30 November z942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. art. 350: Crisis-Zuivel
besluit 1935 I artt. 1, 27.) 

Art. 1 aanhef en sub 7 Crisis-Zuivel
besluit 1935 I omschrijft wat dat besluit 
verstaat onder spijsvet. In deze om
schrijving komt niet voor, dat de vetten, 
olien en mengsels eetbaar moeten zijn; 
ook vloeit dat niet voort uit het Voedsel
voorzieningsbesluit. Ook het beroep op 
de taalkundige beteekenis van het woord 
,.spijsvet" (nl. vet dat kan dienen tot 
spijs) kan niet opgaan, omdat de bedoe
ling van begripsomschrijvingen als die 
van art. 1 Crisis-Zuivelbesluit x935 I 
juist is om aan het voorschreven woord 
-in de voorschriften waarvoor de begrips
omschrijving wordt gegeven, een betee
kenis toe te kennen, welke niet noodza
kelijk samenvalt met die, welke het bij 
zuivere taalkundige uitlegging zou heb
ben gehad. 

Het woord .,voorhanden hebben" is in 
de t.1.1. kennelijk gebezigd in den zin, 
welke het heeft in art. 27 lid 3 Crisis
Zuivelbesluit 1935 I; een voorhanden 
hebben als bedoeld in dat voorschrift 
kan alleen dan aanwezig worden geacht 
indien de houder t.a.v. het goed een 
zekere handelingsbevoegdheid bezit, ter
wijl dan in elk bijzonder geval zal moe
ten worden nagegaan, of die relatie van 
<lien aard is , dat daaruit een voorhan
den hebben kan worden afgeleid. 

Derhalve heeft de Rechter, door uit
gaande van de opvatting dat onder voor
handen hebben in de t .1.1. moet worden 
verstaan elk onder zich hebben, dit be
wezen te verklaren , niet beraadslaagd en 
beslist op den grondslag der t.1.1. 

( Anders Adv.-Gen. Holsteijn: Al zou 
de overweging van den Rechter betref
fende het ,,voorhanden hebben" minder 
juist zijn, in casu bestond blijkens den 
inhoud der gebezigde bewijsmiddelen 
een zekere persoonlijke relatie van verd. 
tot het goed). 

Op het beroep van A. S., van beroep koop
man, wonende te Oud-Beijerland, req. van 
cassatie tegen een mondeling vonnis van den 
Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te Dor
drecht van 1 Juni 1942, waarbij req. ter zake 
van ,,het in strijd handelen met een krach
tens het Voedselvoorzieningsbesluit gesteld 
voorschrift", met aanhaling van de artt. 1, 

2, 4, 7, 8, 14 en 18 van dat besluit, 1, 27 
Crisiszuivelbesluit 1935 I , 1, 14, 15 Econ. 
Sanctiebesluit 1941, 23, 91 Sr., is veroordeeld 
tot een geldboete van 25 gulden en tien dagen 
vervangende hechtenis, met verbeurdverkla
ring van de in beslaggenomen twee vaten, in
houdende spijsvet (s.v.O. 467). 

Conclusie van den Adv.- Gen. Holsteijn. 

De Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank 
te Dordrecht heeft bij mondeling vonnis van 
1 Juni 1942 den verdachte ter zake van ,,het 
in strijd handelen met een krachtens het 
Voedselvoorzieningsbesluit gesteld voor
schrift", met aanhaling van de artt. 1, 2, 4, 
7, 8, 14, 18 van dat Besluit, 1, 27 van het 
Crisis-Zuivelbesluit 1935 I, 1, 14, 15 van het 
Econ. Sanctiebesluit 1941 en 23 en 91 Sr., 
veroordeeld tot eene geldboete van 25 gulden, 
bij gebreke van betaling en verhaal te ver
vangen door tien dagen hechtenis, met ver
beurdverklaring van de in beslag genomen 
twee vaten, inhoudende spijsvet, en met ver
dachte's vrijspraak van hetgeen meer of an-

. ders is ten laste gelegd dan bewezen is ver
klaard. 

Bewezen is verklaard, dat verdachte op 20 
Maart 1942 te Oud-Beijerland in strijd met 
het desbetreffende krachtens het Voedsel
voorzieningsbesluit vastgestelde verbod een 
hoeveelheid van ongeveer 400 K.G. spijsvet 
in den zin van het Crisis-Zuivelbesluit 1935 
I , niet zijnde zacht bakkersvet, voorhanden 
heeft gehad. 

N amens den verdachte is tegen het vonnis 
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beroep in cassatie ingesteld. Namens req. zijn 
bij schriftuur voorgesteld en toegelicht twee 
middelen van cassatie, luidende: 

I. S ., althans v. t. van art. 1 sub 7 van 
het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I, door te over
wegen dat onder ,.spijsvet" moet worden 
verstaan elk vet, dat valt onder de bij art. 1, 

sub 7, van het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I 
gegeven omschrijving, onverschillig of het 
eetbaar is of niet. 

2. S ., althans v. t. van art. 4 van het 
Voedselvoorzieningsbesluit door te overwe
gen dat onder ,.voorhanden hebben" moet 
worden v erstaan elk onder zich hebben , on
der welken titel ook of zonder titel. 

Geen der beide middelen kan m. i. tot cas
satie lei den: 

het eerste niet, omdat de in het middel 
aangehaalde overweging van den Econ. Rech
ter geacht moet worden juist te zijn, gezien 
het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I, bepaaldelijk 
art. 1, aanhef en sub 7, in verband met het 
Voedselvoorzieningsbesluit (bepaaldelijk art. 
4 en art. 1 , aanhef en sub 3a, krachtens welke 
laatstgenoemde bepaling dit Besluit onder 
.,product" verstaat onder meer : ,.eenig cri
sisnroduct als bedoeld in art. 1, onder 5 °, van 
de Landbouw-Crisiswet 1933) en met de 
Landbouw-Crisiswet 1933 (bepaaldelij k art. 
1, aanhef en sub s O , krachtens welke bepaling 
deze wet onder ,.crisisproduct" verstaat onder 
meer: ,.alle plantaardige en dierlijke vet
ten"); 

het tweede middel niet, omdat, al zou de 
in dit middel aangehaalde overweging van 
den Econ. Rechter minder juist zijn, in casu 
blijkens den voor het bewijs gebruikten in
houd der gebezigde bewijsmiddelen bestond 
een zekere persoonlijke relatie van verdachte 
tot het goed in <lien zin, dat het goed met 
verdachte's medeweten, zelfs goedvinden, in 
zijn pakhuis aanwezig was. (Arrest H . R. 16 
Maart 1942 N. J. 1942 No. 523) . 

Toch zal naar mijne meening het vonnis 
niet in stancl kunnen blijven; mijns inziens is 
de bewezenverklaring niet voldoende met 
redenen omkleed, omdat uit den voor het 
bewijs gebruikten inhoud der gebezigde be
wijsmiddelen niet valt af te leiden dat het, 
in het bewezenverklaarde telastegelegde be
doelde goed is spijsvet in den zin van het 
Crisis-Zuivelbesluit 1935 I, n .l. vet, dat valt 
onder de in art. 1, aanhef en sub 7, van dit 
Besluit gegeven omschrijving. Derhalve con
cludeer ik tot vemietiging van het bestreden 
v o nnis en tot verwijzing der zaak , ter berech
ting en afdoening, naar het Gerechtshof te 
's-Gravenhage. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis bewezen is 
verklaard, met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, dat enz. (zie conclusie); 

0. wat het eerste middel betreft: 
dat req.'s raadsman voor den Econ. Rech-

ter heeft betoogd, dat hier geen sprake zou 
zijn van spijsvet, aangezien het onderhavige 
vet niet geschikt was voor menschelijke con
sumptie, maar de R echter dat betoog heeft 
verworpen, omdat onder spijsvet moet wor
den verstaan elk vet, dat valt onder de bij 
art. 1 sub 7 van het Crisis-Zuivelbesluit 1935 
I gegeven omschrijving, onverschillig of het 
eetbaar is of niet ; 

dat art. 1 aanhef en sub 7 van laatstge
noemd besluit omschrijft wat dat besluit ver
staat onder ,.spijsvet", dus wat onder .,spijs
vet in den zin van het Crisiszuivelbesluit 
1935 I" is te verstaan, namelijk: .,alle plant
aardige en dierlijke vetten en olien, die bij 
een temperatuur van 15 gr. C. niet vloeibaar 
zijn en mengsels bevattende plantaardige of 
dierlijke vetten of olien, welke mengsels bij 
een temperatuur van 15 gr. C. niet vloeibaar 
zijn met uitzondering van margarine en door 
de Kroon aan te wijzen plantaardige en dier
lijke vetten, olien of m engsels ;" 

dat in deze omschrijvinP- niet voorkomt dat 
de vetten, olien en mengsels eetbaar moeten 
zijn, maar req. desondanks meent, dat niet 
voor menschelijke consumptie geschikt vet, 
geen spijsvet is in den zin van genoemd be
sluit, omdat het Voedselvoorzieningsbesluit 
uitsluitend beschermt het menschelijk voed
sel en de Rechter het Crisis-Zuivelbesluit 
had moeten uitleggen met inachtneming van 
wat de Nederlandsche taal onder ,,spijsvet" 
verstaat, namelijk vet, dat kan dienen tot 
spijs; 

dat dit beroep op het Voedselvoorzienings
besluit niet opgaat; dat wel het in de toelich
ting van het middel genoemde art. 3 spreekt 
van voor m enschelijk voedsel bestemde of 
geschikte producten, maar art. 4 den in dat 
artikel bedoelden Secretaris-Generaal de be
voegdheid verleent regelen te stellen onder 
meer omtrent het vervoeren van ,.produc
ten", terwijl blijkens art. 1 onder producten 
in het besluit zijn te verstaan onder meer 
alle crisis-producten als bedoeld in art. 1 

onder 5° van de Landbouwcrisiswet 1933 
S. 261 en in dit laatste artikel onder crisis
producten worden verstaan onder meer: .,alle 
plantaardige en dierlijke vetten en olien en 
vetzuren daaruit"; 

dat ook het beroep op de taalkundige be
teekenis van het woord ,,spijsvet" niet kan 
opgaan, omdat de bedoeling van begripsom
schrijvingen als die van art. 1 van het Crisis
Zuivelbesluit 1935 I juist is om aan het om
schreven woord in de voorschriften waarvoor 
de begripsomschrijving wordt gegeven, een 
beteekenis toe te kennen, welke niet nood
zakelijk samenvalt met die, welke het bij 
zuivere taalkundige uitlegging zou hebben 
gehad; 

dat dus het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. wat het tweede middel betreft: 
dat naar aanleiding van een betoog van 

req.'s raadsman, dat hier niet gesproken zou 
kunnen worden van voorhanden en in voor
raad hebben, nu req. het vet slechts in bewa
ring had en daarover geen beschikkingsrecht 
had, de Rechter voormelde bewezenverkla-
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ring blijkens de Aanteekening van zijn vonnis 
aldus heeft toegelicht; dat onder voorhanden 
hebben moet worden verstaan elk onder zich 
hebben, onder welken titel ook, of ook zonder 
titel; 

dat hieruit blijkt, dat de Econ. Rechter 
a an het in de telaste legging voorkomende 
woord ,,voorhanden hebben" een zoodanige 
ruime beteekenis heeft toegekend, dat daar
onder elk onder zich hebben is te verstaan; 

dat echter het woord ,,voorhanden hebben" 
in de telastelegging kennelijk is gebezigd in 
den zin, welke het heeft in art. 27 lid 3 van 
het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I en een voor
handen hebben als bedoeld in dat voorschrift 
alleen dan aanwezig kan worden geacht in
dien de houder t. a. v. het goed een zekere 
h andelingsbevoegdheid bezit, terwijl dan in 
elk bijzonder geval zal moeten worden nage
gaan, of die relatie van dien aard is, dat 
daaruit een voorhanden hebben kan worden 
afgeleid; 

dat derhalve de Rechter, door uitgaande 
van zijn voormelde opvatting van het te laste 
gelegde ,,voorhanden hebben", dit bewezen te 
verkla ren , niet op den grondslag van de te
lastelegging heeft beraadslaagd en b eslist en 
derhalve het bestreden vonnis niet in stand 
k an blij ven; 

Vemietigt dit vonnis en 
Rechtdoende ingevolge art. 106 der Wet 

R. 0 . : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's- Gravenhage t e r b erechting en afdoening 
m et inachtneming van de gegeven vrijspraak. 

(N. J.) 

2 D ecember 1942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet a rt. 277.) 

D e Commissaris-Generaal voor de 
0penbare Veiligheid heeft in zijn be
schikkingen van 1 Maart 1941 en 5 April 
1941 aan de gemeente Amsterdam twee 
verplichtingen opgelegd, n.l. vooreerst 
die tot betaling van f 15,000,000 en ten 
tweede die tot verhaal van dit b edrag op 
de in die beschikkingen aangeduide in 
Amsterdam wonende of door hun bedrijf 
of beroep aan die gemeente verbonden 
personen . 

D e strekking der beide beschikkingen, 
in haar geheel beschouwd, is deze, dat 
niet de gemeente Amsterdam, doch de 
bedoelde personen met het verlies van 
een gedeelte van hun vermogen zouden 
moeten boeten . 

De bij de Verordening van den Regee
ringscommissaris voorgeschreven heffing 
kan dan ook slechts worden aangemerkt 
als h e t opleggen op bevel van de be
zettende macht van een geldelijk nadeel 
aan bepaalde personen ter vergelding 
van zek ere gebeurtenissen, waarvoor die 
personen naar het oordeel van de be
zettende macht met hun vermogen aan
sprakelijk moesten worden gesteld. 

E en zoodanige heffing, ongeacht of zij 
is gehuld in den vorm van een toeslag op 
den aanslag in een belasting en onge-

acht of zij naar de wijze waarop de vast
stelling en de invordering van de om
slagen geschieden, met een b elasting 
overeenkomt, is niet een plaatselijke be
lasting als bedoeld in de artt. 299 en 300 
Gem.wet, omdat zij in karakter t e eenen
male van een belasting verschilt. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

X te Y , tegen de uitspraak van den R. v . B . 
v. d. D. B . te Amsterdam van 1 Juni 1942 , 
betreffende den omslag, welke a an hem is 
opgelegd ingevolge de Verordening van 26 
Mei 1941 ,,op de heffing van den omslag van 
het Zoengeld", vastgesteld door den R egee
ringscommissaris voor Amsterdam; 

Gehoord den raadsman van belanghebben
de; enz. ; 

0 . dat in voormelde Verordening is be
paald : 

in art. r. De heffing tot verhaal van het 
door den Commissaris-Generaal voor de 
0penbare Veiligheid, bij b eschikking van 1 

Maart 1941, van de gemeente Amsterdam 
gevorderde Zoengeld, t en b edrage van 
f 15,000,000, geschiedt bij wijze van omslag 
en in den vorm van een toeslag op den aan
slag, ingevolge de Wet op de Inkomstenbe
lasting 1914 opgelegd over het belastingjaar 
1940/' 41. 

in art. 2 . Aan de heffing van den omslag, 
bedoeld in het vorige artikel, zijn onderwor
p en : 

a. de natuurlijke personen , die op 25 en/of 
26 Februari 1941 inwoner waren van deze 
Gemeente, en over het belastingjaar 1940/'41 
naar een belastbare som- van meer dan 
f 10,000 in de Inkomsten belasting zijn of 
worden a an geslagen ; 

b. de niet onder a vallende natuurlijke per
sonen, die op 25 en/of 26 Februari 1941 in 
deze Gemeente een bedrijf hadden of een be
roep (ambt, betrekking en andere overeen
komstige werkkringen hieronder begrepen), 
en over het belastingjaar 1940/'41 naar een 
belastbare som van meer dan f 10,000 in de 
Inkomstenbelasting zijn of worden aange
slagen. 

in art. 7. Tot grondslag voor de heffing van 
den omslag, bedoeld in art. 1, strekt het be
drag der belasting (hoofdsom), hetwelk vol
gens het tarief van art. 3 7 der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914 overeenkomt met 
de belastbare som, waamaar de a anslag in 
de Inkomstenbelasting over het belastingjaar 
1940/'41 is of wordt geregeld. 

in art. 8. De heffing van den omslag ge
schiedt naar een voor alle omslagen gelijk 
percentage van de in het vorige artikel be
doelde hoofdsom. 

in art. 9. Het bedrag der hoofdsom van den 
aanslag in de Inkomstenbelasting van de 
personen , bedoeld in art. 2 , sub b, wordt, al
vorens het percentage van heffing daarop 
wordt toegepast, met 1/3 gedeelte vermin
derd. 

in art. 13. De omslagen, waaronder begre
pen de navorderingsomslagen, bedoeld in art. 
15, worden op kohieren gebracht, welke door 
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den Regeeringscommissaris worden vastge
steld. 

in art. 14. Bezwaren betreffende de toe
passing van deze verordening kunnen bij den 
Regeeringscommissaris worden ingediend 
binnen een maand na de dagteekening van 
het omslagbiljet, of binnen een maand na 
den dag, sinds welken de aanslag in de In
komstenbelasting in staat van gewijsde ver
keert. Tegen de door d ezen op het bezwaar
schrift genomen beslissing staat geen voor
ziening open. 

in art. 19. De omslagen worden, overeen
komstig de bepalingen der Wet van 22 Mei 
1845 S. 22 op de invordering van 's Rijks 
Directe Belastingen, door den 0ntvanger der 
Gemeente ingevorderd. 

0. dat, naar de Raad van Beroep heeft 
vastgesteld, de in voormeld art. 1 der Ver
ordening bedoelde beschikking van den Com
missaris-Generaal voor de 0penbare Veilig
heid van 1 Maart 1941 luidt als volgt: 

,,Slinneleistungsbescheid. 
r. Auf grund des par. 1 der Verordnung des 

Reichscommissars fu,· die besetzten nieder
landischen Gebiete nr. 7/41 vom II Januar 
1941 lege ich - in Einvernehmen mit dem 
Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden 
- der Gemeinde Amsterdam wegen der Vor -
komnisse am 25 und 26 Februar 1941 als 
Slinneleistung die ZahlungvonHfl. 15,000,000 
au£. 

Die Slihneleistung ist innerhalb einer 
Woche nach Zustellung dieses Bescheides au£ 
das Konto des R eichscommissars flir die be
setzten niederlandischen Gebiete (Prasidial
abteilung, 0berkasse) bei der Rotterdamsche 
Bank Den Haag, Kneuterdijk 8, einzuzahl.en. 

Dieser Bescheid wird gemasz den Vor
schriftf'n der niederlandischen Zivilprozes
ordnung (Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering) vollstreckt; 

hierbei gilt er als vollstreckbare Urteil
ausfertigung. 

2 • Die Gemeinde Amsterdam ist ver
pflichtet, den zu 1.) geforderten Betrag in
nerhalb sechs Wochen nach Zustellung dieses 
Bescheides von denjenigen Einwohnem der 
Stadt, die zuletzt nach einem Einkommen 
von mehr als hfl. 10000 zur Einkommen
steuer veranlagt worden sind, in Form eines 
nach gleichem Hundertsatz zu bemessenden 
Zuschlages zur Einkommensteuer zu erhe
ben. Deutsche Reichsangehorige sind von 
dieser Umlage ausgenommen. 

Die Vorschriften des niederl8.ndisch en Ge
setzes vom 22 Mai 1845 Uber die Betreibung 
von Reichssteuern (Wet op de invordering 
van 's Rijks directe belastingen) sind sinn
gemasz anzuwenden. 

B ei Uberschreitung der Fristen konnen 
weitere Slihnemasznahmen verhangt werden. 

gez.) Rauter 
S.S.-Brigadeflihrer"; 

terwijl deze beschikking is aangevuld bij 
de navolgende beschikking van s April 1941: 

,,In Erganzung meines Slihneleistungsbe
scheides vom 1.3.1941 ordne ich folgenden an: 

Zu denjenigen, auf die die Slihneleistungs
betrage umzulegen sind, gehoren auch solche 

Personen, die ausserhalb der Gemeinde Am
sterdam wohnen, aber i'n Amsterdam ihr Ge
werbe, ihren Beruf oder eine andere Erwerb
statigheid ausliben. Ausgenommen sind sol
che P ersonen, die in Hilversum oder Zaan
dam wohnen. Die als Bemessungsgrundlage 
flir den Zuschlag dienende Einkommens
steuer ist nur in Hohe von 2/3 anzuzetzen. 

(gez. Rauter 
S.S.-Brigadeflihrer"; 

0. dat aan belanghebbende een omslag als 
bedoeld in voormelde Verordening is opge
legd en hij tegen de beschikking van den Re
geeringscommissaris voor Amsterdam, waar
bij die omslag na reclame is gehandhaafd, is 
opgekomen bij den Raad van Beroep, daarbij 
in hoofdzaak stellende: dat de heffing van 
den omslag van het zoengeld is een gemeen
telijke belastingheffing; dat echter voormelde 
Verordening nietig is, omdat zij niet steunt 
op de Gemeentewet, noch op een andere wet 
of eenig, met een wet gelijk gesteld voor
schrift; dat de Commissaris-Generaal voor 
de 0penbare Veiligheid niet bevoegd was om 
aan de gemeente voor te schrijven, dat, hoe 
en op wie zij de aan haar opgelegde prestatie 
zou moeten verhalen; dat dus aan belang
hebbende ten onrechte een omslag is opge
legd; 

0. dat de Raad van Beroep heeft over
wogen: 

,,dat de grondslag van het beroep van be
langhebbende wordt gevormd door de stel
ling, dat het zoengeld, geheven op grond van 
de verordening van den regeeringscommissa
ris voor Amsterdam op de heffing van den 
omslag van het zoengeld, een gemeentelijke 
belasting is, hetgeen de gemeente betwist, 
daar volgens haar de verplichting tot omslag 
van het zoengeld een onderdeel vormt van de 
haar op grond van art. 1 de.r verordening van 
den rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied van II Januari 1941 op
gelegde prestatie; 

,,dat inderdaad beroep op den Raad slechts 
zou kunnen openstaan, indien er sprake 
mocht zijn van de heffing eener belasting; 

,,dat de heffing blijkens art. 1 der desbe
treffende verordening van den regeerings
commissaris geschiedt in den vorm van een 
toeslag op den aanslag in de inkomstenbelas
ting over het belastingjaar 1940/41 en aldus, 
wat haar vorm betreft, de kenmerken draagt 
van een belasting, doch hierdoor niet is be
slist omtrent haar aard; 

,,dat deze laatste wordt bepaald door de 
verordening van den rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied van 11 

Januari 1941 betreffende het opleggen van 
prestaties, waarop de beschikking van den 
commissaris-generaal voor openbare veilig
heid van 1 Maart 1941 blijkens haar aanhef 
berust; 

,,dat deze verordening betreft het op!eggen 
van persoonlijke, geldelijke of zakelijke pres
taties wegens een reeks in de verordening 
genoemde handelingen kennelijk bij wijze 
van strafmaatregel, en zulk een heffing bij 
wijze van straf naar haar aard niet is gelijk te 
stellen met een belasting; 

K. 2663 
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,.dat van de zijde van belanghebbende wel
iswaar is aangevoerd, dat de heffing bij wijze 
van straf op grond van de verordening van 
II Januari 1941 bij de beschikking van 1 
Maart 1941 uitsluitend is opgelegd aan de 
gemeente en dat daarvan moet worden on
derscheiden de omslag tot verhaal, die de 
gemeente heeft geheven van een bepaalde 
groep harer inwoners en van eenige andere 
groepen van personen, doch hiertegen van de 
zijde der gemeente terecht is aangevoerd, dat 
zij ook tot dien omslag verplicht is bij de be
schikking van 1 Maart 1941 als onderdeel 
van de haar opgelegde prestatie; 

,.dat in het midden kan worden gelaten, of 
de commissaris-generaal voor openbare vei
ligheid de bevoegdheid om deze verplichting 
tot verhaal aan de gemeente op te leggen aan 
de verordening van II Januari 1941 ontlee
nen kon, vermits ook al zou dit het geval niet 
zijn daaruit niet anders zou volgen, dan dat 
de bedoelde commissaris-generaal zijne be
voegdheid tot het opleggen van prestaties 
zou zijn te buiten gegaan, doch niet dat de 
gemeente door niettemin ook aan dit onder
deel der beschikking uitvoering te geven een 
plaatselijke belasting zou hebben geheven; 

,,dat hieruit volgt, dat de gemeente terecht 
heeft aangevoerd, dat de Raad van het Be
roep geen kennis vermag te nemen, nu de 
verordening van den rijkscommissaris van 
II Januari 1941 beroep op den Raad niet 
openstelt en de artt. 299 en 300 der gemeen
tewet, die uitsluitend betrekking hebben op 
gemeentelijke belastingen, t en deze niet van 
toepassing zijn;" 

waarna de Raad belanghebbende niet-ont
vankelijk heeft verklaard in zijn beroep; 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt: 
S., althans v. t., van de artt. 144, 145, 146, 

149 van de Grondwet; 16 van de Wet op de 
Raden van Beroep van 19 December 1914 
S. 564; 5 van de Wet Alg. Bep. van 15 Mei 
1829 s. 28; 269, 270, 271, 273, 275, 276, 277, 
288, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 
300, 301, 302 van de Gemeentewet; 1, 2, 3, 
6, 8 van de eerste verordening van den Rijks
commissaris voor het Bezette Nederlandsche 
Gebied betreffende buitengewone maatrege
len op staats- en administratiefrechtelijk 
gebied van 1 Maart 1941 (no. 36 van 1941), 
van diens uitvoeringsdecreet van 1 Maart 
1914 (no. 37 van 1941); 1, 2, 4, 5 van diens 
verordening van II Januari 1941 betreffende 
het opleggen van prestaties (no. 7 van 1941); 
1, 2 , 3, 4, 5 van het Decreet van den Fiihrer 
over de uitoefening van de regeeringsbe
voegdheden in Nederland van 18 M ei 1940 
(Duitsche Rijkswetblad, dee! I, biz. 778, No. 
x van x940); x, 2, 3, 4, 5, g van de Verorde
ning van genoemden Rijkscommissaris van 
29 Mei 1940 (no. 3 van 1940); 1, 4, 5, 9 van 
diens Decreet van 3 Juni 1940 (no. 4 van 
x940), van de beschikking (Siihneleistungs
bescheid) van den S.S.-Brigade-Fiihrer Rau
ter (Commissaris-Generaal voor de Open
bare Veiligheid) van 1 Maart 1941 en diens 
aanvulling daarop van 5 April 1941; 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, II, 12, IJ, 14, IS, 16, 17, 
1:8 , 19, 20, 21, 22, 23 van de Verordening op 

L. 1942 

de heffing van den omslag van het Zoengeld 
van den Regeeringscommissaris voor Amster
dam van 26 Mei 1941 (Gemeenteblad van 
Amsterdam Afd. I, A No. 140-7 Juni 1941); 

door ten onrechte te beslissen als in 
's Raads uitspraak is vermeld, 

daar de onderhavige heffing we! degelijk 
is een (gemeente) belasting, o. a. reeds we
gens haren aard, en/of haren vorm, en/of we
gens de wijze, waarop de heffing en de invor
dering zijn geregeld, en/of wegens de omstan
digheid, dat zij bedoeld is te zijn eene heffing 
krachtens een bijzondere wet, waaraan niet 
afdoet, dat zij in het !even is geroepen tot 
dekking van een aan de Gemeente opgelegde 
boete, noch kan afdoen een (indien bestaan
de) aan haarzelve eigen strafkarakter, zijnde 
buitendien 's Raads beslissing dat de heffing 
zelve een strafkarakter heeft, neergelegd in 
de overweging; 

,.dat van de zijde van belanghebbende wel
iswaar is aangevoerd, dat de heffing bij wijze 
van straf op grond van de verordening van 
II Januari 1941 bij de beschikking van 1 
Maart 1941 uitsluitend is opgelegd aan de 
gemeente en dat daarvan moet worden on
derscheiden de omslag tot verhaal, die de ge
meente heeft geheven van een bepaalde groep 
harer inwoners en van eenige andere groepen 
van personen, doch hiertegen van de zijde 
der gemeente terecht is aangevoerd, dat zij 
ook tot dien omslag verplicht is bij de be
schikking van 1 Maart 1941 als onderdeel 
van de haar opgelegde prestatie;" 

in strijd met voornoemde artikelen, daar 
de uitvaardiger van het ,.Siihneleistungsbe
scheid" eene verplichting, als bedoeld in het 
slot dier overweging, niet rechtsgeldig aan 
de Gemeente Amsterdam, althans niet op de 
in deze gevolgde wijze, kon opleggen, terwijl 
de beslissing op dit stuk - gelet op den in
houd van het bij den Raad ingediende be
roepschrift - niet naar den eisch der wet 
met redenen is omkleed; 

0. hieromtrent: 
dat de Commissaris-Generaal voor de 

Openbare Veiligheid in zijn hierboven weer
gegeven beschikkingen aan de gemeente Am
sterdam twee verplichtingen heeft opgelegd, 
nl. vooreerst die tot betaling van f 15,000,000 
en ten tweede die tot verhaal van dit bedrag 
op de in die beschikkingen aangeduide, in 
Amsterdam wonende of door hun bedrijf of 
beroep aan die gemeente verbonden perso
nen; 

dat dus weliswaar de gemeente Amsterdam 
het geeischte bedrag uit haar kas aan de be
zettende macht moest betalen, doch de strek
king der beide beschikkingen, in haar geheel 
beschouwd, deze is, dat niet de gemeente Am
sterdam, <loch de bedoelde personen met het 
verlies van een gedeelte van hun vermogen 
voor de in de beschikking van 1 Maart 1941 
bedoelde gebeurtenissen van 25 en 26 Fe
bruari 1941 zouden moeten boeten; 

dat door de vaststelling en de toepassing 
van voormelde Verordening van den Regee
ringscommissaris voor Amsterdam aan de 
tweede hierboven vermelde verplichting uit
voering is gegeven en de bij deze Verordening 

25 
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voorgeschreven heffing dan ook slechts kan 
worden aangemerkt als het opleggen op bevel 
van de bezettende macht van een geldelijk 
nadeel aan bepaalde personen ter vergelding 
van zekere gebeurtenissen, waarvoor die per
sonen naar het oordeel van de bezettende 
macht met hun vermogen aansprakelijk moes
ten worden gesteld; 

dat een zoodanige heffing, ongeacht of zij 
is gehuld in den vorm van een toeslag op den 
aanslag in een belasting en ongeacht of zij 
naar de wijze waarop de vaststelling en de 
invordering van de omslagen geschieden, met 
een b elasting overeenkomt, n iet is een plaat
selijke belasting als bedoeld in de artt. 299 en 
300 der Gemeentewet, omdat zij in karakter 
te eenenmale van een belasting verschilt; 

dat, al mocht de Commissaris-G eneraal 
voor de Openbare Veiligheid n iet bevoegd 
zijn geweest de hierboven vermelde verplich
ting tot verhaal aan de gemeente op te leg
gen, dit aan de juistheid van het bovenstaan
de geen afbreuk zou kunnen doen; 

dat derhalve de Raad van Beroep terecht 
heeft geoordeeld, dat voormelde artikelen der 
Gemeentewet te dezen niet van toepassing 
zijn, en het middel is ongegrond; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

2 December I942. ARREST van den H oo
gen Raad. (Wet Lager Onderwijs 1920 
artt. 62- ~7.) 

lndien in den loop van het belasting
jaar de vermengde hoofdsom wordt ver
laagd en dienovereenkomstig de aanslag 
moet worden verminderd, kan de ver
laagde vermengde hoofdsom voor de be
rekening van het verschuldigde school
geld slechts over evenveel maanden van 
het schoolgeldjaar den grondslag vor
men, als zij over maanden van het belas
tingjaar van kracht is, terwijl t en aan
zien van de overige maanden van het 
schooljaar de niet verlaagde vermengde 
hoofdsom de maatstaf moet blijven. 

Dit wordt niet anders, zoo de verla
ging van de vermengde hoofdsom in den 
loop van het belastingjaar, doch v66r 
den aanvang van het schooljaar is inge
treden, vermits, indien alsdan, zooals be
langhebbende wil, het schoolgeld over 
het geheele schoolgeldjaar naar de ver
laagde vermengde hoofdsom werd vast
gesteld, niet meer, naar de n eisch der 
verordening, de vermengde hoofdsom, 
zooals die over het geheele belastingjaar 
geldt, de maatstaf voor die vaststelling 
ZOU zijn. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van X. 

te Y. tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de directe belastingen aldaar 
van 29 Juli 1942, betreffende de verminde
ring van zijn aanslag in het schoolgeld der 
gemeente Voorburg over het schoolgeldjaar 
1940/1941; 

Gezien de stukken; 

0. dat v an de ,,Verordening op de heffing 
van schoolgeld voor leerlingen van de scholen 
voor gewoon lager- en uitgebreid lager on
derwijs , van de openbare handelscursus en 
van de aan openbare lagere scholen verbon
den cursussen in de Fransche taal in de ge
meente Voorburg" luiden: 

art. 2: 1. De heffing geschiedt met inacht
neming van de geldelijke draagkracht der 
schoolgeldplichtigen. 2. De geldelijke draag
kracht wordt bepaald aan de hand van de ge
gevens, genoemd in artikel 63, vierde lid, on
der b der Lager-Onderwijswet 1920, door 
's Rijks belastingdienst aan Burgemeester en 
Wethouders over het in het schoolgeldjaar 
eindigende belastingjaar der gemeentefonds
en (of) vermogensbelasting verstrekt. 3. Voor 
de toepassing van deze verordening wordt 
het door 's Rijks belastingdienst ingevolge de 
in het 2e lid aangehaalde wetsbepaling ver
strekte bedrag aangeduid als ,,vermengde 
hoofdsom". 

art. 6: Het schoolgeldjaar loopt van 1 Sep
tember tot en met 31 Augustus. 

art. 9: 1. Bij verlaging van de vermengde 
hoofdsom, welke tot maatstaf voor den aan
slag heeft gediend, wordt de aanslag dien
overeenkomstig verminderd; 

dat voorts artikel 4 der verordening de ta
bellen bevat, naar welke het schoolgeld voor 
de verschillende soorten van scholen, progres
sief, met als grondslag de vermengde hoofd
som van den schoolgeldplichtige, per leerling 
en per jaar wordt geheven ; 

0., dat belanghebbende, aan wien, wegens 
aan zijn kinderen verstrekt gewoon lager on
derwijs, over voormeld schoolgeldjaar een 
aanslag was opgelegd, berekend naar een ver
m engde hoofdsom van f 2 78, aan den hoofd
commies ter secretarie, belast m et de leiding 
van de afdeeling Financien - welke ambte
naar zijn bevoegdheid ter zake aan artikel 22 
der verordening ontleent - vermindering van 
dien aanslag heeft verzocht, op grond dat hem 
bij een beschikking van den lnspecteur der 
Directe Belastingen te Y., met ingang van 
1 Juni 1940 een gedeeltelijke ontheffing van 
zijn aanslag in de inkomstenbelasting over 
1940/1941 op den voet van artikel 95 der wet 
op delnkomstenbelasting 1914 was verleend, 
tengevolge waarvan zijn vermengde hoofd
som tot f 160 werd teruggebracht; 

dat de genoemde hoofdcommies bij be
schikking van 18 December 1941 den aanslag 
over 11 maanden van het schoolgeldjaar heeft 
verlaagd met een bedrag van f 41.25; 

dat belanghebbende van die beslissing bij 
den R . v. B . in beroep is gekomen, aanvoe
rend dat hem, in stede van over 11 maanden, 
over het geheele schoolgeldjaar vermindering 
van den aanslag had behooren te zijn ver
leend; 

0. dat de R. v. B . de beschikking van den 
hoofdcommies heeft gehandhaafd, na te heb
ben overwogen: 

,,dat, nu art. 2 van meergenoemde Veror
dening de geldelijke draagkracht van den 
schoolgeldplichtige bepaald wil zien naar de 
gegevens van 's Rijks belastingdienst betref
fende de vermengde hoofdsom, de in artikel 9 
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lid 1 dier Verordening bedoelde ,,dienover
eenkomstige" vermindering van den school
geld-aanslag slechts kan beteekenen, dat de 
vermindering van de vermengde hoofdsom 
over een zeker gedeelte van het Rijksbelas
tingjaar tot gevolg heeft een evenredige ver
laging van het schoolgeld over een gelijk ge
deelte van het schoolgeldjaar; 

dat dus een verlaging van de vermengde 
hoofdsom over II maanden van het Rijksbe
lastingjaar recht geeft op verlaging van 
schoolgeld over II maanden van het daar
mede correspondeerende schoolgeldjaar; 

dat dit niet anders wordt, wanneer de ver
mindering van de vermengde hoofdsom is in
getreden v66r den aanvang van het school
geldjaar, omdat de heffing van het schoolgeld 
niet bepaald moet warden naar de vermengde 
hoofdsom bij of v66r den aanvang van het 
schoolgeldjaar, maar naar de gegevens van 
's Rijks belastingdienst over het in het school
geldjaar eindigende belastingjaar"; 

O. dat belanghebbende in cassatie stelt, 
dat de R. v. B. de artt. 2, 6 en 9 van de voor
melde verordening, alsmede de artt. 63 en 67 
van de Lager Onderwijswet 1920 en artikel 16 
van de wet van 19 December 1914, S . 564 
heeft geschonden, althans verkeerd toegepast, 
en tot toelichtine aanvoert, dat bij ie_dere 
vaststeling van schoolgeld het hoofdbegmsel 
geldt, dat neergelegd is in art. 63 lid 2 der 
Lageronderwijswet en herhaald in art. 2 lid 1 
der onderhavige gemeenteverordening, n.1. 
dat de heffing geschiedt met inachtneming 
van de geldelijke draagkracht der schoolgeld
plichtigen; dat met ,,geldelijke draagkracht" 
slechts bedoeld kan zijn de tegenwoordige 
geldelijke draagkracht, de geldelijke draag
kracht ten tijde van het verschuldigd zijn van 
het schoolgeld; dat er nu weliswaar, am dit 
beginsel in praktijk te kunnen brengen, na
dere regels vastgesteld dienen te warden, ge
lijk deze dan oak vastgesteld zijn, zooals de 
invoering van het begrip ,,gemengde hoofd
som" en de gebruikmaking daarvan, zoo
mede de aanwijzing van een zeker belasting
jaar als beslissend voor een bepaald school
geldjaar, en die regels een consequente door
voering van het beginsel onmogelijk maken, 
<loch er niettemin naar gestreefd dient te war
den het beginsel z66ver door te voeren als de 
bedoelde regels toelaten, dat zulks, naar de 
meening van belanghebbende, meebrengt, dat 
voor de vaststelling van het schoolgeld over 
een bepaald jaar of eventueel oak over een 
bepaalde maand zooveel mogelijk uitgegaan 
wordt van de meest recente draagkrachtge
gevens; dat dit er op neerkomt, dat in geval 
in den loop van het beslissende belastingjaar 
de gemengde hoofdsom verlaagd wordt, deze 
verlaagde gemengde hoofdsom terstond, en 
niet eerst na een zeker aantal maanden (in 
casu vier maanden, daar het belastingjaar 
van 1 Mei 1940 tot en met 30 April 1941 be
slissend is voor het schoolgeldjaar van 1 Sep
tember 1940 tot en met 31 Augustus 1941), 
in het schoolgeld haar weerspiegeling moet 
vinden en derhalve, indien de belastingver
mindering is ingegaan op een tijdstip, samen
vallende met of vallende v66r den aanvang 

van het schoolgeldjaar, de vermindering van 
het schoolgeld gelden moet voor het geheele 
schoolgeldjaar; 

0. dat, zooals uit de bovenvermelde arti
kelen der onderhavige verordening blijkt, de 
over het belastingjaar der gemeente-fonds
belasting en der vermogensbelasting geldende 
vermengde hoofdsom den maatstaf vormt, 
waamaar het over het met dat jaar niet ge
heel samenvallende schoolgeldjaar verschul
digde schoolgeld wordt berekend; 

dat hieruit, voor de toepassing van artikel 
9, noodzakelijk voortvloeit dat, indien in den 
loop van het belastingjaar de vermengde 
hoofdsom wordt verlaagd en dienoverkom
stig de aanslag moet warden verminderd, de 
verlaagde vermengde hoofdsom voor de be
rekening van het verschuldigde schoolgeld 
slechts over evenwel maanden van het school
geldjaar den grondslag kan vormen, als zij 
over maanden van het belastingjaar van 
kracht is, terwijl ten aanzien van de overige 
maanden van het schoolgeldjaar de niet ver
laagde vermengde hoofdsom de maatstaf 
moet blijven; 

dat dit niet anders wordt, zoo de verlaging 
van de vermengde hoofdsom in den loop van 
het belastingjaar, <loch v66r den aanvang van 
het schooljaar is ingetreden, vermits, indien 
alsdan, zooals belanghebbende wil, het 
schoolgeld over het geheele schoolgeldjaar 
naar de verlaagde vermengde hoofdsom werd 
vastgesteld, niet meer, naar den eisch der 
verordening, de vermengde hoofdsom, zooals 
die over het geheele belastingjaar geldt, de 
maatstaf voor die vaststelling zou zijn; 

dat de Raad van Beroep dus een juiste 
beslissing heeft gegeven en het middel niet 
kan slagen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

3 D ecember 1942. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 art. 58, 1e lid.) 

Weigering van vergoeding voor de in 
de perioden 1 Januari 1940-1 Novem
ber 1941 verrichte nachtdiensten in den 
z.g. reservedienst bij de gemeentetram. 
Geen strijd met algemeen verbindend 
voorschrift, omdat de gemeentelijke ver
ordening - voor zoover hier van belang 
- alleen vergoeding kent bij vervanging 
van een bepaalden ambtenaar en bij 
werk buiten de bij den dienstrooster 
vastgestelde diensturen. In de gegeven 
omstandigheden waren die beide geval
len niet aanwezig. 

Uitspraak in zake: 
J . J . L. van Goethem, wonende te Nij

megen, klager, in persoon ter openbare te
rechtzitting verschenen, bijgestaan door zijn 
raadsman Dr. L. J. M. Beel, wonende te 
Eindhoven, 

tegen: 
den Burge meester van de gemeente Nijmegen 
verweerdu, voor wien ter openbare terecht
zitting als gemachtigde is opgetreden Dr. 
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Mr. J . B. Sens, griffier ter gemeentesecretarie, 
bijgestaan als raadsman door Ir. J. D. Fokma, 
directeur der Gemeente-Electriciteitswerken, 
beiden wonende te Nijmegen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0 . dat de Burgemeester der gemeente Nij

megen, waarnemend de taak van Burgemees
ter en W cthouders , krachtens artikel 3 van de 
Verordening 152/ 1941 van den R ijkscommis
saris, bij besluit van 8 April 1942 - voorge
nomen de nota van den chef van de afdeeling 
Financien en Pcrsoneel der gemeente-secre
tarie dd . 14 Maart 1942, afd. F. n°. 325/ ' 40, 
67 5/' 40 , 951/ ' 40, waarbij o.m. is voorgesteld 
ter zake van d e v66r 1 November 1941 onder 
de werking van bet algemeen Ambtenaren
reglement door de betrokken werklieden der 
Electriciteitswerken verrichte diensten in 
d en z.g. reservedi enst van de remise van de 
tram geen reglementaire vergoeding toe te 
kennen , a,1ngezim daarop k rachtens bet Alge
m?en Ambt enarenreglement geen aanspra ak 
b ?staat; en overwegende, dat er op billijk
heid,gronden aanleiding bestaat aan de be
trokkm werklieden een bijzondere vergoe
ding uit t e keeren, welke echter niet insluit 
d e erkenning van eenig recht, ontleend aan 
de bepalingen van bet Algemeen Ambte
narenreglement - heeft besloten op grond 
van voormelde overwegingen onder meer aan 
J. J. L. van Goethem voornoemd, machine
bankwerker bij de Electriciteitswerken, als 
vergoeding voor bet verrichten van werk
zaamheden gedurende 1940 en 1941 in de 
z.g. reservedient van de remise van. de tram 
een bijzondere vergoeding toe te kennen ten 
bedrage van f 40. 15; 

0. dat bet Scheidsgerecht voor de Amb
tenaren in dienst van de gemeente Nijmegen 
b ij uitspraak van 3 Augustus 1942 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
bet m ede door voornoemden J. J. L. van 
Goethem, bij op 1 Mei 1942 ingediend klaag
schrift , tegen vorenbedoeld besluit ingesteld 
beroep heeft verworpen; 

0 . dat k)ager van deze uitspraak tijdig bij 
dezen Raad in beroep is gekomen en op de 
b ij klaagschrift aan_gevoerde gronden heeft 
verzocht, met vernietiging van die uitspraak 
en van de bestreden beslissing, alsnog te be
slissen, dat hem ter zake van de door hem in 
1940 en 1941 verrichte, in het klaagschrift 
omschreven extra-diensten, met inacht
neming van d e desbetreffende bepalingen der 
Algemeene Ambtenaarsverordeningen (lees: 
van het Algemeen Ambtenarenreglement) 
vergoeding voor overwerk moet worden toe
gekend; 

0. dat verweerder b ij contra-memorie zijn 
standpunt nopens het klaagschrift heeft uit
eengezet: 

In rechte : 
0. dat de Raad , gelet op den inhoud van 

de in de bestreden beslissing bedoelde nota 
van den chef der afdeeling financien en Per
soneel der gemeente-secretarie dd. 14 Maart 
1942, aanneemt, dat bij die beslissing is be
doeld , mede aan klager te weigeren regle
m entaire vergoeding voor de door hem in de 

periode l Januari 1940 tot 1 November 1941 
verrichte nachtdiensten in den z.g. reserve
dienst van de remise van den tram, waarvoor . 
hij volgens dienstrooster zou zijn aange
wezen, zulks op grond dat daarop krachtens 
het Algemeen Ambtenarenreglement der ge
meente Nijmegen geen aanspraak bestaat, 
en voorts toekenning ter zake, enkel uit b il
lijkheidsoverwegingen, over die periode van 
een vergoeding van f 40.15, waarvoor kenne
lijk moet worden gelezen - gehoord de ter 
terechtzitting van den Raad dienaangaande 
afgelegde verklarin_gen - f 40.24; 

0. dat het Scheidsgerecht het bij hetzelve 
tegen dat besluit ingestelde beroep - hetwelk 
naar vaststaat, niet is ingesteld binnen den 
in artikel 12, lid 1, van de Verordening, re
gelende bet Scheidsgerecht voor de ambte
naren in dienst der Gemeente Nijmegen, als 
bedoeld in H oofdstuk IX van bet Algemeen 
Ambtenarenreglement, voorgeschreven ter
_mijn van 14 dagen - niet op grond van te 
late instelling daarvan niet-ontvankelijk 
heeft verklaard, en kennelijk heeft aangeno
men, hoewel het daaromtrent niets heeft 
overwogen, dat te zijnen genoege is aange
toond, krachtens bet bepaalde in artikel 12, 
lid 3, van die Verordening, dat het beroep is 
ingesteld binnen 14 dagen na den dag, waar
op klager van het bestreden besluit redelij
kerwijs heeft kunnen kennis dragen, welke 
beslissing te dien aanzien dezen Raad bindt; 

0. dat de Raad derhalve thans moet be
antwoorden de vraag, of bet bestreden be
sluit op een der gronden, bedoeld in artikel 
58, lid 1, der Ambtenarenwet 1929 - waar
mede artikel 10 van vorenbedoelde Veror
dening overeenstemt - kan worden aan
gevochten; 

0 . dat klager bet standpunt inneemt, dat 
verweerder in dezen heeft gehandeld in strijd 
met bet bepaalde in artikel 17, lid 51 van 
vorenbedoeld Algemeen Ambtenarenregle
ment, subsidiair dat het bestreden besluit 
strijdt met artikel 18, lid 3 1 daarvan; 

0. dat bedoeld artikel 17, lid 5, luidt als 
volgt: 

,,Wordt een ambtenaar, wiens loon per 
week wordt uitbetaald, aangewezen om een 
ambtenaar, die in continudienst werkzaam 
is, te vervangen, dan worden - tenzij voor 
den ambtenaar krachtens zijne aanstelling 
eens bijzondere regeling geldt - onvermin
derd bet bepaalde in het derde lid, gedurende 
de eerste drie dagen en gedurende den eersten 
Zondag der vervanging, de uren van ver
vanging, vallende buiten den voor zijn ambt 
geldenden dien.strooster, beschouwd als uren, 
waarop overwerk wordt verricht"; 

0. dat, mede gelet op hetgeen in de vier 
voorafgaande leden van artikel 17 is bepaa.ld 
nopens de vergoeding voor de vervanging 
van daarin bijzonderlijk aangewezen ambte
n.aren, naar 's Raads oordeel de vervanging 
in lid 5 slechts slaat op bet geval, dat een 
ambtenaar, wiens loon per week wordt uitbe
taald, wordt aangewezen om een bepaalden 
ambtenaar, die in continudienst werkzaam 
is, te vervangen, dus te vervullen de plaats, 
welke deze ambtenaar inneemt; 

0. nu dat op grond van de gedingstukken 
vaststaat, dat in de periode 1 Januari 1940 
-1 November 1941 de dienst van Zaterdag-
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avond tot Zondagochtend in de remise van 
de tram nimmer werd waargenomen door 
een ambtenaar, in continudienst werkzaam, 
en een zoodanig ambtenaar voor de vervul
ling van dien dienst (van Zaterdagavond tot 
Zondagochtend) ook niet aangewezen was, 
zoodat niet kan worden gezegd, dat klager, 
doordat hij die nachtdiensten heeft vervuld 
- over welke nachtdiensten bet bestreden 
besluit enkel handelt - ter · zake een be
paalden ambtenaar heeft vervangen, im
mers niet heeft vervuld een p!aats, welke 
zoodanig ambtenaar inneemt; doende hier
aan niet af, - hetgeen klager voor zijn 
standpunt aanvoert - dat v66r 1938 de 
werktijdregeling voor het personeel in den 
continudienst van de remise zoodanig was, 
dat hetzelve we! den nachtdienst van Zater
dag op Zondag deed en door een reorga
nisatie mede klager zoodanigen nachtdienst 
had te verrichten, vermits hij daardoor niet 
verving een bepaalden ambtenaar, in conti
nudienst werkzaam, wijl juist zoodanig amb-· 
tenaar niet meer ten tijde en bet plaatse, als 
bier bedoeld, behoefde te werken; 

0. voorts dat artikel 18, lid 2, voormeld, 
inhoudt: 

,,Indien aan een ambtenaar, wiens loon 
per week wordt uitbetaald, werk wordt op
gedragen buiten de bij den dienstrooster 
vastgestelde diensturen, wordt hem even
eens op den in bet volgend lid bepaalden voet 
door Burgemeester en Wethouders eene be
looning toegekend''; 

Overwegende dat in dezen derhalve be
slissend is, welke diensturen bij klagers 
dienstrooster zijn vastgesteld; 

O. dat op grond van de gedingstukken 
vaststaat, dat de dienstrooster, immers de 
werkindeeling, voor klager, die was machine
bankwerker bij de Electriciteitswerken, zoo
danig was samengesteld, dat hij zijn werk
zaamheden niet alleen des daags maar ook bij 
toerbeurt in den nacht van Zaterdag op Zon
dag moest verrichten, welke regeling reeds 
heeft bestaan sinds 1935, zoodat niet kan 
worden gezegd, dat in casu aan klager werk 
is opgedragen buiten de bij den dienstrooster 
vastgestelde diensturen; 

O. dat trouwens in bet in dat tweede lid 
aangehaalde lid 3 slechts de rede is van een 
tijdelijke toelage, hetgeen er op duidt, dat 
zoodanige toe!age enkel zal worden verstrekt 
bij een tijdelijke afwijking van den vastge
stelden dienstrooster, welke tijdelijke af
wijking er ten deze juist niet was; 

O. dat klager voor zijn meening, dat door 
hem met dien nachtarbeid we! werk buiten 
zijn dienstrooster is verricht, een beroep 
doet op de uitspraak van dezen Raad van 
23 (lees: 25) October 1934 (A. W. 1934/ K. 
u2), zulks evenwel ten onrechte, en dan we! 
reeds op dezen grond, dat bet in die uitspraak 
be trof een tramconducteur, die in een nacht 
antler werk dan dat van tramconducteur had 
te doen, terwijl bet in bet voorliggende geval 
gaat om werkzaamheden in de remise, welke 
geacht moeten worden ook overigens tot 
klagers werkkring van bankwerker te be
hooren; 

0. dat uit bet vorenstaande volgt, dat bet 
bestreden besluit, voor wat betreft de in de 
eerste rechtsoverweging bedoelde weiguing 
van toekenning van reglementaire vergoe-

ding, niet strijdt met vorenaangehaalde ar
tikelen, zijnde den Raad niet gebleken van 
bet bestaan overigens van algemeen ver
bindende voorschriften, waarmede dat be
.sluit zoude strijden, en kunnende van zoo
danigen strijd zeker niet worden gesproken, 
voorzoover bij bet aangevallen besluit, ge
heel onverplicht, uit billijkheidsoverwegingen 
vergoeding is toegekend; 

0. dat ook niet kan worden gezegd, dat 
verweerder bij bet nemen van zijn besluit 
van zijn bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat voorzoover klagers vordering be
treft vergoeding voor overigen extra-dienst 
- wegens verlof, ziekte, enz. van. een be
paalden continu-ambtenaar - hij daarin 
niet-ontvankelijk moet worden verklaard, 
vermits bij bet bestreden besluit daarom
trent niets is beslist; 

0. dat bij de beroepen uitspraak bet be
roep tegen bet meerbedoelde besluit terecht 
is verworpen, zoodat die uitspraak moet 
worden bevestigd; 

Uitspraak doende in naam van bet recht: 
Verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn 

vordering, voorzoover deze strekt tot ver
goeding voor overigen extradienst, wegens 
verlof, ziekte enz. van een bepaalden conti
nu-ambtenaar; 

Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 
(A. B.) 

3 December z942 UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 artt. 1, 48, 58, 1e lid; Wet 
betreffende bescherming tegen luchtaan
vallen art. 1.) 

Het hoofd van den luchtbeschermings
dienst voor een of meer gemeenten is 
ambtenaar in den zin der Ambtenaren
wet 1929. 

Bij bet aangevochten besluit is een 
dergelijke ambtenaar ontheven van zijn 
functie. Als dit besluit bedoeld is als een 
strafbesluit - wat de C. R. v. B., ge
steld voor een keuze uit tegenstrijdige 
verklaringen, we! wil aannemen -, 
strijdt bet met de gemeentelijke bepa
ling, die naast niet ter zake dienende 
straffen slechts kent ,.ongevraagd eervol 
ontslag" en ,.niet eervol ontslag". Het 
besluit is trouwens ook niet met rede
nen omkleed,gelijk de gemeentelijke ver
ordening toch voorschrijft voor een straL 
besluit. 

Ten overvloede onderzoekt de C. R. 
v. B., of het besluit, niet opgevat als een 
strafbesluit, gehandhaafd kan worden. 
Als besluit tot ontslag wegens onge
schiktheid moet het eveneens nietig wor
den verklaard, daar van ongeschiktheid 
geenszins is gebleken. 

Daar inmiddels een antler is benoemd 
in de functie van hoofd van den 
luchtbeschermingsdienst en er niet meer 
dan een hoofd mag zijn, moet de nietig
heid van bet besluit gedekt worden ver
klaard onder toekenning van f 300 scha
devergoeding. 
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Uitspraak in zake : 
De Burgemeester der gemeente Boxtel -

te dezer zake woonplaats kiezende te Utrecht 
aan de Maliebaan nr. 145, ten kantore van 
Mr. A. J. van Vessem, advocaat aldaar -
eischer in hooger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, bijgestaan 
door zijn raadsman Mr. A . J . van Vessem 
voornoemd, 

tegen: 
A. Nestelaar, wonende te Boxtel, gedaagde 
in hooger beroep, in p ersoon ter openbare 
terechtzitting v~rschenen, bijgestaan door 
zijn raadsman J. Wiarda, wonende te 
's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
Gehoord bovengenoemde personen, alsook 

als getuige J. M. Schouten, administrateur 
van de Politie en van den Luchtbescher
mingsdienst te Boxtel, en J. A. P. van Dom
burg, secretaris der gemeente Boxtel; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Burgemeester der gemeente 

Boxtel d.d. 31 Maart 1942 aan gedaagde een 
brief heeft geschreven van den vo)genden 
inhoud: 

,,Ik deel U hierbij mede, dat ik besloten 
heb U m et ingang van I April 1942 te ont
heffen van Uw functie als hoofd van den 
luchtbeschermingsdienst in de gemeente 
Boxtel, op grond van het feit, dat ik mij niet 
verantwoord gevoel, wanneer d eze functie 
door U nog langer wo rdt waargenomen. 

De diverse voorwerpen enz. die U uit 
hoofde van de leiding van den luchtbescher
mingsdienst onder U hebt, behooren door U 
te worden overgegeven aan het waarnemend 
hoofd van dien dienst."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Her
togenbosch bij uitspraak van 8 Augustus 
1942 - naar welker inhoud hierbij wordt 
verwezen - heeft nietig verklaard het besluit 
van den Burgemeester van Boxtel, d.d. 
31 Maart 1942, waarbij A. Nestelaar te Boxtel 
is ontheven (van zijn functie) als hoofd van 
den luchtbeschermingsdienst in de gemeente 
Boxtel; heeft gedekt de nietigheid van dat 
besluit en den Burgemeester van Boxtel q.q. 
heeft veroordeeld te b etalen aan A. N estelaar 
te Boxtel, de somma van drie honderd gul
den, te voldoen tegen behoorlijke kwijting 
binnen 8 dagen nadat deze uitspraak onher
roepelijk zal zijn geworden; 

0. dat eischer van deze uitspraak tijdig in 
hooger beroep is gekomen, bij beroepschrift 
op de daarbij aangevoerde gronden conclu
deerende, dat het den Rade moge behagen, 
met v ernietiging van de gemelde uitspraak 
van het Ambtenarengerecht te 's-Hertogen
bosch en der bestreden beslissing, alsnog te 
beslissen, dat A. Nestelaar voornoemd met 
ingang van I April 1942 ontheven is van zijn 
functie als hoofd van den Luchtbescher
mingsdienst in de gemeente Boxtel; 

zijnde als gronden voor deze conclusie 
aangevoerd, dat: 

r. het woord straf niet behoeft voor te 
komen in het ontslagbesluit, daar de straf 
reeds tot uitdrukking komt in de woorden: 
,,dat ik mij niet verantwoord gevoel, wanneer 
deze functie door U nog )anger wordt waar
genomen ''; 

2. het bestreden besluit, voor wat de straf 
betreft , wel met redenen omkleed is, daar 
deze besloten liggen in de woorden : ,,dat ik 
mij niet verantwoord gevoel"; 

3. er geen rapporten waren, zoodat arti
kel IS, wat dit punt aangaat, niet in aan
merking komt, terwijl overigens artikel IS 
geen verplichting oplegt rapporten op te 
stellen; dat evenwel later (na 4 April 1942) 
rapporten van den territorialen inspecteur 
van Noord-Brabant en Limburg voor de 
bescherming van de bevolking tegen lucht
aanvallen d .d. 13 en 15 Mei 1941 zijn binnen
gekomen; dat uit deze rapporten duidelijk 
blijkt, dat het hoofd van de Luchtbescher
ming niet berekend is voor zijn taak; 

4. er voorts geen stukken zijn opgemaakt 
en eveneens niet verplicht gesteld is stukken 
op te maken, waaruit blijkt, dat A. Neste

. laar in zijn ambtelijke verrichtingen is te 
kort geschoten; 

5. de bewoordingen van het ontslag voor 
iedereen duidelijk zijn in dien zin, dat het 
ontslag niet eervol is; 

6. hij, Burgemeester, door getuigen kan 
aantoonen, dat A. Nestelaar ongeschikt of 
onbekwaam is anders dan wegens ziekten of 
gebreken, zoodat het ontslag verleend is op 
grond van het Ambtenarenreglement der ge
meente Boxtel; 

0. dat gedaagde bij contra-memorie heeft 
geconcludeerd, dat het den Rade moge be
hagen het beroep ongegrond te verklaren en 
de uitspraak te bevestigen, waarbij duide
lijkheidshalve ware vast te stellen, of en, 
zoo ja, tot welk tijdstip de gemeente Boxtel, 
afgescheiden van de schadeloosstelling ad 
driehonderd gulden voor de dekking van de 
nietigheid van het besluit., eventueel ver
plicht is de vergoeding ad driehonderd 
gulden 's jaars, verbonden aan de functie 
van hoofd van den luchtbeschermingsdienst, 
alsnog uit te keeren; 

In rechte: 
0 . dat eischer bij beroepschrift ook heeft 

geconcludeerd tot vernietiging van de be
streden beslissing, doch zijn raadsman ter 
terechtzitting heeft verklaard dat de7e vor
dering op een vergissing berust, zoodat zij 
geacht moet worden te zijn vervallen; 

0 . dat gedaagde bij besluit _van den toen
maligen Burgemeester der gemeente Boxtel 
d-.d. 29 October 1936 met ingang van dien 
datum is benoemd tot hoofd van den lucht
beschermingsdienst (hierna te noemen: 
H.L.B.D.) voor de gemeenten Boxtel, Esch 
en Lienden en dientengevolge, gelet op het 
bepaalde bij artikel r der wet van 23 April 
s;>36, Staatsblad nr. 302, (wet betreffende be
scherming tegen luchtaanvallen) j0 • artikel 2, 
onder ,,Organisatie"; b., van het Koninklijk 
Besluit van 15 Augustus 1936, Staatsblad 
nr. 347, en mede gelet op de Verordening van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de luchtbe
scherming van 22 Januari 1942 (Luchtbe
schermingsverordening 13/ 1942), is ambte
naar in den zin der Ambtenarenwet 1929 en 
van het Reglement voor de ambtenaren in 
dienst der gemeente Boxtel (hierna te noe
men : A. A . R.); 

0 . dat gedaagde, ambtenaar zijnde in den 
zin der Ambtenarenwet 1929, bevoegd was 
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beroep in te stellen tegen het onderhavige 
besluit van den tegenwoordigen Burgemees
ter van Boxtel, waarbij hij is ontheven van 
zijn functie van H. L.B.D. in de gemeente 
Boxtel; welk besluit is gen omen in strijd met 
de missive van den Comissaris-Generaal voor 
de Openbare Veiligheid, die d.d. 23/30 Juni 
1941 1 n°. 22950 1 Afd. B. B. Bur. G. 0. en V., 
door den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken ter kennis 
van de burgemeesters is gebracht en in welke 
missive is bepaald, dat het ontslag van een 
H.L.B.D. moet plaats vinden in overleg met 
genoemden Secretaris-Generaal, d.w.z. met 
den Rijksinspecteur voor de bescherming 
van de bevolking tegen luchtaanvallen; 
staande ten deze vast, dat eenig overleg, 
gelijk door den Commissaris-Generaal voor 
de Openbare Veiligheid voorgeschreven, om
trent het verleende ontslag door den Burge
meester van Boxtel noch met genoemden 
Secretaris-Generaal, noch met voormelden 
Rijksinspecteur is gepleegd; 

0. dat, ingevolge het bepaalde bij lid I 
van artikel 58 der Ambtenarenwet 1929, 
beroep kan warden ingesteld ter zake dat 
een besluit, ten aanzien van een ambtenaar 
als zoodanig genomen, feitelijk of rechtens 
strijdt met de toepasselijke algemeen ver
bindende voorschriften of dat bij het nemen 
daarvan het administratief orgaan van zijn 
bevoegdheid kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat, ingevolge het bepaalde bij lid 2 
van genoemd artikel, het beroep, indien het 
een clisciplinaire strafoplegging betreft, in 
elk geval ook kan worden ingesteld ter zake 
dat er tusschen de opgelegde straf en de ge
pleegde overtreding onevenredigheid be
staat; 

O. dat de Raad - ten einde te kunnen 
bepalen, op welke gronden het bestreden 
besluit van 31 Maart 1942 kan warden aan
gevochten en met welke voorschriften het 
eventueel strijdt - moet vaststellen, tot 
welke soort van besluiten het behoort, met 
name of het een besluit is, waarbij de disc-i
plinaire straf van ontslag wordt opgelegd 
dan wel een besluit, dat zijn grondslag zou 
moeten vinden in artikel 26 A. A. R.; 

0. dat uit het besluit op zich zelf, zooals 
het is vervat in den brief d.d. 31 Maart 1942 
van den Burgemeester van Boxtel, niet blijkt, 
tot welke dier beide categorieen van beslui
ten het behoort; 

O. dat in dieP brief immers slechts wordt 
medegedeeld, dat de Burgemeester van Box
tel gedaagde heeft ontheven van zijn functie 
als H.L .B.D. in de gemeente Boxtel, wijl die 
Burgemeester zich niet verantwoord ge
voelde, als deze functie nog !anger door hem 
werd waargenomen; 

0 . dat zoodanige formuleering er op zoude 
kunnen wijzen, dat het hier gold een ontslag 
wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid 
anders dan wegens ziekte of gebreken, waar
mede in overeenstemming is, dat eischer in 
zijn beroepschrift, onder meer, betoogt, -dat 
hij ,,door getuigen kan aantoonen, dat A. 
Nestelaar ongeschikt of onbekwaam is anders 
dan wegens ziekte of gebreken, zoodat het 
ontslag verleend is op grond van het Ambte-

narenreglement der Gemeente Boxtel"; 
0. dat evenwel hiertegenover staat: 
1°. dat eisC'her in zijn beroepschrift, onder 

meer, heeft aangevoerd, dat het woord ,,straf" 
in het ontslagbesluit niet behoeft voor te 
komen, daar deze (hiermede is klaarblijkelijk 
bedoeld: daar het fei t , dat ten deze van straf 
sprake is) reeds tot uitdrukking komt in de 
woorden ,,dat ik mij niet verantwoord ge
voel, wanneer deze functie door U nog !anger 
wordt waargenomen" ; . 

2°. dat eischer ter terechtzitting van het 
Ambtenarengerecht te 's-Hertogenbosch op 
25 Juli I 943 heeft verklaard: ,, Ik wensch den 
term ontheffing gezien te hebben als een 
ontslag bij wijze van straf" ; 

0. dat voorts in dit verband nog de aan
dacht verdient, dat weliswaar eischers raads
man ter terechtzitting van dezen Raad heeft 
verklaard, dat de term ,,ontheffing van de 
functie" is gebruikt, wijl er sprake is van een 
niet oneervol ontslag, maar eischer daaren
tegen in zijn beroepschrift uitdrukkelijk be
weert, dat de bewoordingen van het ontslag
besluit voor iedereen duidelijk zijn in <lien 
zin, dat het ontslag niet eervol is; 

0. dat de Raad, verplicht zijnde uit al 
deze tegenstrijdige verklaringen te kiezen, 
meent te moeten aannemen, dat het bestre
den besluit bedoeld is als een besluit, waarbij 
de straf van ontslag is opgelegd, zooals door 
eischer ter terechtzitting van het Amcte
narengerecht te 's-Hertogenbosch op 25 Juli 
1942 is verklaard; 

0. nu, dat artikel 14 A. A. R. verschillende 
disciplinaire straffen noemt, welke hier met 
stilzwijgen kunnen worden voorbijgegaan, 
en voorts onder letter m ,,ongevraagd eervol 
ontslag" en onder letter n ,,niet eervol ont
slag"; 

0. dat in genoemd artikel I4 de straf van 
,,ontheffing van de functie " niet wordt ge
noemd en het bestreden besluit derhalve in 
strijd is met gemeld artikel 14 1 wijl het als 
straf vermeldt een in dat artikel niet ge
noemde straf; althans niet duidelijk aangeeft, 
welke straf wordt opgelegd; 

0. dat artikel IS A. A. R. o.a. inhoudt, 
dat den ambtenaar, wien eenige straf is op
gelegd, de straf met redenen omkleed schrifte
lijk wordt medegedeeld; 

0. dat het bestreden besluit evenwel voor 
de ontheffing van gedaagde van zijn functie 
van H. L . B. D. geen enkele reden verme!dt; 

0. dat eischer weliswaar van oordeel is, 
dat het besluit met redenen omkleed is, daar 
deze z.i. besloten !iggen in de woorden: ,,dat 
ik mij niet verantwoord gevoel", <loch de 
Raad dit oordeel niet onderschrijft, aange
zien het niet hierop aankomt, dat eischer 
zich niet verantwoord gevoelt, maar van be
slissende beteekenis is, om welke redenen hij 
zich niet verantwoord gevoelt, wordende 
echter omtrent dat tlUnt in het bestreden be
sluit het diepste stilzwijgen bewaard, waar
uit volgt, dat het besluit in strijd is met voor
meld artikel 15; 

O. dat derhalve het bestreden besluit, het
welk althans strijdt met de artikelen 14 en 15 
A.A.R., bij de uitspraak, waarvan beroep, 
terecht is nietig verklaard; 

0. dat de Raad alsnog ten overvloede 
wenscht te onderzoeken, of het bestreden be-
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sluit, indien zou moeten worden aangenomen, 
dat het niet is bedoeld als een strafbesluit, 
maar als een besluit, genomen op grond van 
artikel 24 A.A.R ., al dan niet voor nietig
verklaring in aanmerking komt; 

0. dat genoemd artikel 24 luidt: 
r. ,,Anders dan op eigen verzoek, bij wijze 

van straf of ingevolge het bepaalde bij de 
artikelen 21, 22 en 23 van dit reglement 
kan de ambtenaar slechts worden ontslagen 
op grond van: 

a. ongeschiktheid of onbekwaamheid an
ders dan wegens ziekte of gebreken; 

b. het bereiken van den pensioengerech
tigden leeftijd, of het gerakcn op grond van 
ziekten of gebreken in een toestand van on
geschiktheid voor de v erdere waarneming 
van zijn ambt, behoudens inachtneming van 
het bepaalde in de artikelen 71 t /m 84. 

2. Het ontslag in dit artikel bedoeld wordt 
steeds eervol verleend" ; 

0. dat door den Burgemeester van Boxtel 
geen enkel stuk is overgelegd, waaruit zoude 
kunnen blijken, dat gedaagde ongeschikt of 
onbekwaam is anders dan wegens ziekte of 
gebreken voor de functie van H .L.B.D. in de 
gemeente Boxtel; 

0 . dat daarentegen op grond van de ver
klaringen, afgelegd door den Districts
Inspecteur voor de luchtbescherming in het 
ressort Noord-Brabant en Limburg ter open
bare terechtzitting van het Ambtenaren
gerecht te 's-Hertogenbosch op 25 Juli 1942, 
alsmede op grond van de ambtelijke inlich
tingen, door bedoelde Districts-inspecteur 
aan 's Raads voorzitter op diens verzoek bij 
brief van 16 October 1942 verstrekt, moet 
worden aangenomen, dat gedaagde ten voile 
geschikt en bekwaam was voor de vervulling 
van de taak, welke op hem als H.L.B.D. in 
de gemeente Boxtel rustte; 

0. dat de verklaringen en inlichtingen van 
bedoelden Districts-Inspecteur in geen enkel 
opzicht ontzenuwd zijn door de verklaringen 
van de door eischer ter openbare terecht
zitting van dezen Raad medegebrachte ge
tuigen, wijl toch de verklaringen van den 
gemeente-secretaris in feite omgingen buiten 
de quaestie in geding en de verklaringen van 
den administrateur slechts inhielden, dat 
bij de administrat ie van den L.B.D. , toen hij 
die aanvaardde, een materiaalstaat en een 
personeelstaat ontbraken, maar daaruit n iet 
bleek, dat het doen opmaken van zoodanige 
staten aan het H.L .B.D. bij instructie was 
voorgeschreven, noch ook, dat het ontbreken 
van deze staten aan een doeltreffende func
tionneering van den L.B.D. in den wegstond; 

0. dat het bestreden besluit dus, even
tueel, strijdt met artikel 24, lid 1, letter a, 
A.A. R.; 

0. dat evenmin het geval aanwezig is, 
onder letter b van lid 1 van voormeld artikel 
24 genoemd, wijl toch gedaagde den pensioen
gerechtigden leeftijd niet heeft bereikt en 
niet op grond van ziekten of gebreken in een 
toestand van ongeschiktheid voor de verdere 
waarneming van zijn ambt is geraakt; 

0. voorts, dat ingevolge het bepaalde bij 
lid 2 van voormeld artikel 24 een ontslag 
op grond van dit artikel steeds eervol wordt 
verleend, aan welken eisch echter niet is 
voldaan; 

0 . dat derhalve het bestreden besluit, in
dien bij het nemen daarvan de bedoeling 
mocht hebben voorgezeten, het te gronden 
op artikel 24 A.A.R. en indien het als zulk 
een besluit zou kunnen worden aangemerkt, 
feitelijk en rechtens met dat artikel strijdt en 
deswege zou moeten worden nietig ver
klaard; 

0. dat deze Raad zich vereenigt met en 
overneemt de gronden, welke het Ambte
narengerecht te 's-Hertogenbosch er toe ge
leid hebben de nietigheid van het besluit voor 
gedekt te verklaren en den Burgemeester 
van Boxtel q.q. te veroordeelen c>an gedaagde 
A. Nestelaar te Boxtel te betalen de somma 
van driehonderd gulden te voldoen tegen be
hoorlijke kwijting binnen 8 dagen, nadat de 
uitspraak van dat Gerecht onherroepelijk 
zal zijn geworden * alzoo uiterlijk 11 Decem
ber 1942 wordende hierbij, naar aanleiding 
van de conclusie der contra-memorie, onder 
de aandacht van gedaagde gebracht, dat de 
Burgemeester van Boxtel q.q. niet verplicht is 
hem, ter zake van zijn functie van H.L.B .D ., 
op grond van de uitspraak van het Ambte
narengerecht te 's-Hertogenbosch of van de 
uitspraak van dezen Raad naast en boven de 
genoemde vergoeding ten bedrage van drie
honderd gulden nog eenige geldsom uit te 
keeren over een periode na 31 Maart 1942; 

0. dat uit het bovenstaande volgt, dat de 
uitspraak, waarvan beroep, moet worden 
bevestigd; 

Uitspraak doende in naam van het reel-it: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep . 

* De bedoelde gronden luiden: 
0 . dat ter openbare terechtzitting is ge

bleken, dat reeds een andere functionaris in 
de plaats van klager is benoemd; 

0 dat de bovengenoemde verordening niet 
toelaat, dat er in de gemeente Boxtel meer 
dan _een hoofd van den Luchtbeschermings
dienst is; 

0. dat dit feit voor het Ambtenarengerecht 
aanleiding is om redenen van algemeen be
Jang de nietigheid voor gedekt te verklaren 
(artikel 48 der Ambtenarenwet 1929); 

(A. B .) 

3 D ecember 1942. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 58, 1e lid.) 

De directeur der gemeentebedrijven 
te B. is geschorst met geheele inhouding 
zijner bezoldiging. De burgemeester is 
bevoegd een ambtenaar te schorsen, als 
naar zijn oordeel de schorsing wordt ge
vorderd door het belang van den dienst. 
D eze bevoegdheid bestaat niet om te 
worden gebruikt in een geval, waarin de 
burgemeester, bevoegd te ontslaan en 
gronden voor ontslag aanwezig achtend, 
tot het geven van ontslag niet overgaat, 
zonder voor dit nalaten eenige gegronde 
reden te hebben. 

Het schorsingsbesluit wordt dus nietig 
verklaard wegens misbruik van bevoegd-
heid. . 

1 
I 
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Uitspraak in zake: 
De Burgemeester der gemeente Boxtel -

te dezer zake woonplaats kiezende te Utrecht 
aan de Maliebaan nr. 145, ten kantore van 
Mr. A. J. van Vessem, advocaat aldaar -
eischer in hooger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, bijgestaan 
door zijn raadsman Mr. A. J. van Vessem 
voornoemd, 

tegen: 
A. Nestelaar, wonende te Boxtel, gedaagde 
in hooger beroep, in persoon ter openbare 
terechtzitting verschenen, bijgestaan door 
zijn raadsman J . Wiarcla, wonende te 
's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
G~hoord bovengenoemde personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Burgemeester der gemeente 

Boxtel, waarnemende de taak van Burge
meester en Wethouders, d.d. 2 April 1942 
aan gedaagde een bri ef heeft geschreven van 
den na\Tolgenden inhoud: 

,,Ik dee! U mede, dat ik op grond van de 
bepaling van artikel 16, eerste lid, sub c, 
van het Ambtenarenreglement dezer ge
meente besloten heb, U ingaande 3 April 
1942 te schorsen in Uw ambt van directeur 
der gemeentebedrijven. 

Deze schorsing geschiedt met geheele in
houding Uwer bezoldiging. 

De waarde van vrij wonen, vrij vuur, 
water en licht tijdens deze schorsing aan de 
gemeente te vergoeden, zal door mij nader 
worden bepaald. 

In verband met deze schorsing verbied 
ik U den toegang tot de gebouwen en ter
reinen van de gemeentebedrijven, die tot 
dusver onder Uw beheer hebben gestaan. 

Het door U gevoerde beheer moet door U 
worden overgedragen aan de(n)gene(n) die 
vroeger tijdens Uw vacantie met het werk 
waren belast." 

0 . dat het Ambtenarengerecht te 's-Her
togenbosch bij uitspraak van 8 Augustus 
1942 - naar welker inhoud hierbij wordt 
verwezen - het besluit van den Burgemees
ter van Boxtel, waarnemende de taak van 
Burgemeester en Wethouders, d.d. 2 April 
1942, waarbij A. Nestelaar, directeur der 
gemeente-bedrijven, met ingang van 3 April 
1942 als zoodanig werd geschorst, heeft nietig 
verklaard; 

0. dat eischer van deze uitspraak tijdig 
in hooger beroep is gekomen, bij beroepschrift 
op de daarbij aangevoerde gronden conclu
deerende, dat het den Rade moge behagen, 
met vernietiging van de gemelde uitspraak 
van het Ambtenarengerecht te 's-Hertogen
bosch en der bestreden beslissing, alsnog te 
beslissen, dat A. Nestelaar op grond van ar
tikel 16, lid I, onder c, van het ambtenaren
reglement der gemeente Boxtel, ingaande 
3 April 1942, geschorst is in zijn ambt van 
directeur der gemeente-bedrijven met in
achtneming van de verdere bepalingen, op
genomen in het besluit van den Burgemeester 
van Boxtel, waarnemende de taak van 
Burgemeester en Wethouders van 2 April 
1942; 

O. dat gedaagde bij contra-memorie heeft 

geconcludeerd tot ongegrond-verklaring van 
het door den Burgemeester der gemeente 
Boxtel ingestelde beroep; 

In rechte: 
0. dat eischer bij beroepschrift ook heeft 

geconcludeerd tot vernietiging van de be
streden beslissing, doch zijn raadsman ter 
terechtzitting heeft verklaard, dat deze vor
dering op een vergissing berust, zoodat zij 
geacht moet worden te zijn vervallen; 

0. dat een besluit als het onderhavige in
gevolge het bepaalde bij artikel 58 der Amb
tenarenwet 1929 kan worden aangevochten 
op dezen grond, dat het feitelijk of rechtens 
strijdt met de toepasselijke algemeen ver
bindende voorschriften, of dat bij het nemen 
daarvan het administratief orgaan van zijn 
bevoegdheid kennelijk een antler gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat deze Raad, moete11de beoordeelen, 
of een der beide genoemde gronden aa11wezig 
is, ten deze van belang acht, dat de Burge
meester van Boxtel, ter voldoening aan het 
bepaalde bij artikel 73 der Ambtenarenwet 
1929, aan het Ambtenarengerecht te 's-Her
togen bocch slechts heeft overgelegd een af
schrift van het bestreden besluit en een exem
plaar van het R eglem ent voor de ambtena
ren in dienst der gemeente Boxtel (hierna te 
noemen: A.A.R.) en naar aanleiding van een 
door den voorzitter van dat Gerecht d.d. 
27 Mei 1942 schriftelijk tot hem gerichte 
vraag, bij schrijven van 9 Juni 1942 heeft 
geantwoord, dat ten aanzien van de onder
werpelijke zaak geen andere stukken waren 
gewisseld dan door hem waren ingezonden; 

0. dat artikel 16, lid 1, van het A.A.R. 
luidt : 

,,De ambtenaar kan worden geschorst in 
zijn ambt : 

,,a. wanneer een strafrechtelijke vervol
ging tegen hem wordt ingesteld; 

b. Wanneer hem de disciplinaire straf van 
ontslag is opgelegd en die straf nog niet voor 
tenuitvoerlegging vatbaar is; 

c. in andere gevallen waarin schorsing 
naar het oordeel van het tot schorsing be
voegd gezag wordt gevorderd door het belang 
van den dienst." ; 

0. dat, toen de Burgemeester van Boxtel 
zijn besluit d.d. 2 April 1942 tot schorsing 
van gedaagde in zijn ambt van directeur der 
gemeentebedrijven nam, noch het sub a, 
noch het sub b, van lid l van voormeld arti
kel I 6 genoemde geval zich voordeed; 

0 . dat de schorsing, zoo al, dus slechts 
mocht plaats hebben op deze grond, dat zich 
een ander geval voordeed, waarin schorsing 
- naar het oordeel van het tot schorsing be
voegde gezag, zijnde in casu de Burgemeester 
van Boxtel - werd gevorderd door het be
lang van den dienst; 

0. dat het bestreden besluit niet vermeldt, 
waarom, naar het oordeel van eischer, het 
belang van den dienst de schorsing van ge
daagde vorderde, hoewel overigens geenerle i 
maatregel tegen hem genomen werd; 

0. dat, blijkens het beroepschrift, eischer 
we! van plan is eenigen maatregel ten aanzien 
van gedaagde te nemen, immers in dat schrif
tuur verklaart, het voornemen te hebben, ge
daagde oneervol te ontslaan, daar deze 
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a. de noodige capaciteiten mist om de be
drijven der gemeente Boxtel efficient te 
leiden; 

b. de boven hem gestelden brutaliseert op 
een wijze, die verder werken met hem on
mogelijk maakt; 

c. zijn prestige tegenover zijn personeel 
geheel heeft verloren; 

en eischer voorts bericht, dat het ontslag 
nog wacht op het concentreeren onder een
hoofdige leiding van de gasfabriek, water
Jeiding, gemeentewerken, woningbezit der 
gemeente, alsmede het beheer en het onder
houd van de gebouwen, waarin gevestigd zijn 
het openbaar slachthuis en de vleeschkeu
ringsdienst, terwijl ook de electrische be
drijven onder beheer der gemeente Boxtel 
zullen komen; 

O. dat - in het midden gelaten, welke 
waarde overigens aan het gedeelte van het 
b eroepschrift, hetwelk in de vorige overwe
ging werd weergegeven, zoude kunnen wor
den toegekend - die passage in elk geval 
geheel onvoldoende is om duidelijk te maken, 
waarom eischer, indien hij van plan was ge
daagde op de hierboven genoemde gronden 
te ontslaan, zulks niet heeft gedaan bij het
zelfde besluit als waarbij hij hem heeft ge
schorst, of bij een besluit, dat aan het 
schorsingsbesluit even voorafging, of on
middellijk waarop volgde; 

0. dat de in artikel 16 A.A.R. verleende 
schorsingsbevoegdheid uit haar aard niet 
bestemd is te worden gebruikt in een geval, 
waarin het administratief orgaan, aan het
welk zij is toegekend, tevens bevoegd is 
ontslag te verleenen en voor het verleenen 
van ontslag gronden aanwezig acht, maar 
niettemin tot het geven van ontslag niet 
overgaat, zonder dat voor dit nalaten eenige 
gegronde reden aanwezig is; 

0. dat met name het argument, dat het 
ontslag nog wacht op het concentreeren onder 
eenhoofdige leiding van verschillende be
drijven en diensten van de gemeente Boxtel, 
ten deze beteekenis mist, omdat daardoor, 
ook gezien van het standpunt van eischer, 
niet in het minst wordt afgedaan aan het 
feit, dat de directeur der gemeentebedrijven, 
althans naar het oordeel van eischer, op de 
drie in het beroepschrift genoemde gronden 
verdient te word en ontslagen; 

0. voorts dat in dit verband nog van be
Jang is, dat de bovenomschreven voorge
nomen concentratie nog Jang op zich kan 
laten wachten, omdat de concessie, welke 
aan het in de gemeente Boxtel bestaande 
electrische bedrijf verleend is, eerst in 1944 
eindigt; 

0. dat de Raad, de schorsing van gedaagde 
in het licht van dit alles ziende, van oordeel 
is, dat eischer van zijn schorsingsbevoegdheid 
kennelijk een antler gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor zij is ge
geven; 

0 . dat de uitspraak, waarvan beroep, dus 
moet worden bevestigd; 

Uitspraak doende in naam van het recht: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A. B.) 

7 December z942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Econ. Sanctiebesluit 1941 
art. 2; Vee. en Vleeschverordening 1942 
art. 53.) 

T en onrechte heeft het Hof aan het 
bewezenverklaarde opzettelijk clande
stiene slachten niet een qualificatie ge
geven, ontleend aan art. 2 Econ. Sanc
tiebesluit. ( Anders: Adv.-Gen. Rombach, 
die dan ook meent, dat de minimum
straffen, in art. 2 Econ. Sanctiebesluit 
bedreigd, niet gelden voor het opzette
lijk handelen in strijd met een bij een 
verordening als de Vee- en Vleeschver
ordening 1942 gesteld verbod tot het 
slachten van rundvee). 

Het Hof heeft verzuimd in de qualifi
catie te vermelden ,,meermalen ge
pleegd". 

Op het beroep van D. V., van beroep krui
denier, wonende te Aalsmeer, req. van cas
satie tegen een arrest van het Gerechtshof te 
Amsterdam van 10 Juli 1942, houdende in 
hooger beroep, behoudens na te noemen uit
zonderingen, bevestiging van een mondeling 
vonnis van den Econ. Reohter bij de Arr.
R echtbank te Haarlem van 21 April 1942, 
waarbij req. ter zake van ,,opzettelijk hande
len in strijd met een bij een op_ grond van 
het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 
1941 uitgevaardigde verordening gesteld 
voorschrift, meermalen gepleegd", met aan
haling van de artt. 53 Vee- en Vleeschveror
dening 1942, 1, 2, 3 Econ. Sanctiebesluit 1941, 
57 en 91 Sr., is veroordeeld tot een gevan
genisstraf voor den tijd van acht maanden 
met verbeurdverklaring der inbeslaggenomen 
goederen of van de daarvoor in de plaats ge
treden opbrengst, hebbende het Hof het von
nis vernietigd t. a. v. de benaming van het 
bewezen verklaarde en van de opgelegde 
straf, het bewezen verklaarde gequalificeerd 
als: Opzettelijk handelen in strijd met een 
voorschrift, gesteld bij een op grond van het 
Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 
(No. 69/ 1941) uitgevaardigde verordening, 
met uitzondering van de verordeningen, als 
bedoeld in art. 7 lid 2 onder 4, en den req. 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes 
maanden. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Econ. Rechter te Haarlem heeft ten 
laste van dezen req. bewezen verklaard dat 
hij te of nabij Aalsmeer in de maanden Jan., 
Febr. en Maart 1942 telkens opzettelijk in 
strij d met het desbetreffend hem bekende 
en krachtens het Organisatiebesluit Voedse!. 
voorziening 1941 vastgestelde slachtverbod 
verscheidene runderen heeft geslacht. Zij 
qualificeerde: opzettelijk handelen in strijd 
met een bij een op grond van het Organisatie
besluit Voedselvoorziening 1941 uitgevaar
digde verordening gesteld voorschrift meer
malen gepleegd en veroordeelde met toepas
sing van art. 53 der Vee- en Vleeschverorde
ning 1942, de artt. 1, 2 en 3 van het Econ. 
Sanctiebesluit 1941 en art. 57 Sr. den req. in 
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een gevangenisstraf van 8 maanden met ver
beurdverklaring van de in beslaggenomen 
goederen. 

Bij de behandeling in hooger beroep voor 
bet Gerechtshof te Amsterdam heeft de P.
G. bevestiging gevorderd van het vonnis met 
aanvulling der qualificatie met de woorden 
,,met uitzondering van de verordeningen, als 
bedoeld in art. 7 lid 2 onder 4 van dat Be
sluit" en met schrapping van art. 2 van het 
aangehaalde Econ. Sanctiebesluit 1941. 

Het Hof heeft het vonnis bevestigd behou
dens t. a. v . de benaming van het bewezen 
verklaarde en de opgelegde hoofdstraf. Het 
verstond dat het bewezene opleverde ,,opzet
telijk handelen in strijd met een voorschrift 
gesteld bij een op grond van het Organisatie
besluit Voedselvoorziening 1941 (no. 69/1941) 
uitgevaardigde verordening, met uitzonde
ring van de verordeningen, als bedoeld in art. 
7 lid 2 onder 4" en veroordeelde in een gevan
genisstraf van 6 maanden . 

Het Hof schrapte dus niet art. 2 van het 
Econ. Sanctiebesluit uit de door de Recht
bank toegepaste artikelen en verklaarde zich 
ook akkoord met de door de Rechtbank op
gegeven strafreden luidende :dat de straf in 
overeenstemming is met den aard en den 
ernst van het opgelegde feit. Het Hof voegde 
daar alleen aan toe dat het een straf van 6 
maanden voldoende achtte. 

Cassatiemiddelen zijn niet voorgesteld. 
Er rijzen in deze zaak eenige vragen. Welke 

der drie bovenvermelde qualificaties is juist, 
die van den Econ. Rechter, die van den P .-G. 
of die van het Hof? Er was nog een vierde 
waarvan Uw Raad echter geen kennis kan 
nemen. De 0. van J . te Haa rlem wilde qua
lificeeren : Opzettelijk handelen in strijd met 
een bij of krachtens het Voedselvoorzienings
besluit gesteld verbod of vastgesteld voor
schrift. Deze is zeker niet juist. He• 'n 1942 
gepleegde, bewezenverklaarde is verboden 
bij art. 53 van de Vee- en Vleeschverordening 
1942. Deze verordening is op 18 Dec. 1941 
vastgesteld door het Bestuur der Bedrijfs
organisatie voor vee en vleesch zijnde een, 
door den Secr.-Gen. van het Dep. van Land
bouw en Visscherij bij, kracht van Wet heh
bend Besluit van 17 Oct. 1941 (Stet. 18 Oct. 
1941 no. 203), als lichaam in den zin van art. 
152 der Grondwet ingestelde organisatie aan 
welke bij datzelfde besluit Verordenende be
voegdheid, als bedoeld in art. 153 van de 
Grondwet is verleend. Krachtens dit Besluit 
heeft derhalve genoemde Organisatie de be
voegdheid verkregen om de verordeningen 
te maken die zij voor het belang van het ge
bied van de Voedselvoorziening, waarvoor zij 
is gesteld, noodig oordeelt o. a . betreffende 
de regeling van de voortbrenging enz. waar
onder begrepen de be- en verwerking van 
producten van de voedselvoorziening (art. 7, 
lid 1 en lid sub 1 van het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941). Bovenvermelde 
Vee- en Vleeschverordening is van die be
voegdheid een uitvloeisel. 

Kan men nu zeggen, dat art. 53 van die 
verordening verbiedende het slachten van 

runderen enz. een krachtens bet voedselvoor
zieningsbesluit gesteld verbod is? Zeker niet. 
De vroegere slachverboden waren dit, de te
genwo9rdige zijn bet niet meer. Ook zijn dit 
niet, zooals de steller van de telastelegging 
blijkbaar meende, krachtens het Organisatie
besluit Voedselvoorziening 1941 gestelde 
voorschriften. Misschien zou men die laatste 
stelling kunnen betwisten in een academisch 
debat waarin ook geponeerd wordt dat de 
voorschriften van gemeenteverordeningen 
krachtens de Grondwet en de Gemeentewet 
worden uitgevaardigd maar zeker is het dat 
die stelling niet is die van den maker van 
het Econ. Sanctiebesluit 1941 waarin immers 
in art. 1 naast elkaar worden geplaatst: Het 
handelen in strijd met een voorschrift gesteld 
krachtens het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 en het handelen in strijd 
met een voorschrift gesteld bij een op grond 
van genoemd besluit uitgevaardigde veror
dening. 

Wij kunnen derhalve m. i. vaststellen, dat 
naar de bedoeling van het Econ. Sanctiebe
sluit de qualificatie van den Econ. Rechter 
zooals deze door het Gerechtshof op voorstel 
van zijn P.-G. terecht is aangevuld juist is, 
voorzoover daarin gesproken wordt van op
zettelijk in strijd handelen met een voor
schrift gesteld bij een op grond van het Or
ganisatiebesluit Voedselvoorziening (no. 69, 
1941) uitgevaardigde verordening. 

Dit resultaa t is, zooals wij straks zullen 
zien van veel belang voor de strafmaat maar 
eerst dienen wij nog een beslissing te nemen 
over de vraag die blijkbaar den Econ. Rech
ter en den P.-G. eenerzijds en het Hof an
derzijds verdeeld houdt, de vraag nl. of het 
bewezene opleverde het misdrijf meermalen 
gepleegd. Het Hof heeft immers die woorden 
uit de qualificatie van het bewezene ge
schrapt. M. i. t en onrechte. Uit het woord 
,,telkens" volgt m. i. dat er verschillende 
misdrijven zijn bewezenverklaard. Zooals ik 
zei, is de qualificatie van veel belang voor 
de strafmaat. De P.- G. meende, dat art. 2 

van het Econ. Sanctiebesluit niet van toe
passing is. Dit is juist. De minimum straffen 
daar bedreigd gelden niet voor het opzette
lijk handelen in stnjd met een bij een ver
ordening als de Vee- en Vleeschverordening 
gesteld verbod tot het slachten van rundvee. 
De acht maanden van den Econ. Rechter en 
ook de zes van het Gerechtshof zouden in 
verband met de aanhaling van dit art. 2 er 
op kunnen wijzen, dat de Rechter anders ge
oordeeld heeft, maar dit oordeel zou niet 
juist zijn. De Rechter is volmaakt vrij tot het 
minimum van een dag af te dalen, al is dit 
misschien een ongewild gevolg van de nieu
we structuur der slachtverboden. 

Ik concludeer dat Uw Raad de qualificatie 
zal aanvullen m et de woorden ,,meermalen 
gepleegd" en uit de toegepaste artikelen van 
den Econ. Rechter, zooals deze door bet Hof 
zijn bevestigd, duidelijkheidshalve zal 
schrappen art. 2 van het Econ. Sanctiebesluit 
1941, maar overigens het beroep zal verwer
pen. 
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De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
O. dat noch bij de aanteekening van het 

beroep, noch naderhand door of vanwege req. 
eenige gronden voor dat beroep zijn aange
voerd; 

O. echter ambtshalve: 
dat bij het in zooverre bevestigde vonnis 

bewezen is verklaard, dat enz. (zie conclu
sie); 

dat het Hof ten onrechte aan dit bewezen
verklaarde niet een qualificatie heeft gege
ven, ontleend aan art. 2 van het Econ. Sanc
tiebesluit 1941; 

dat weliswaar art. 1 lid 1 onder 4 van dat 
Besluit naast elkaar noemt voorschriften ge
steld bij of krachtens het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941 (No. 69/1941) -
met uitzondering van het voorschrift gesteld 
bij art. 23 - en ,,voorschriften , gesteld bij 
een op grond van genoemd besluit uitgevaar
digde verordening, met uitzondering van de 
verordeningen, als bedoeld in art. 7 lid 2, 

onder 4," maar dit geen grond kan opleveren, 
om aan te nemen, dat onder het in voormeld 
art. 2 genoemd ,,opzettelijk in strijd hande
len m et een bij of krachtens het Organisatie
besluit Voedselvoorziening 1941 gesteld ver
bod tot het slachten van rundvee" enz. niet 
valt een opzettelijk in strijd handelen met 
een dergelijk slachtverbod, gesteld bij een 
op grond van genoemd besluit uitgevaardig
de verordening; 

dat toch het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 zelf geen slacht v erbod be
vat en evenmin een uitdrukkelijke a anwijzing 
van een autoriteit, b evoegd om zulk een ver
bod te geven, zoodat het eenige bij of krach
tens dat besluit gegeven verbod tot het slach
ten van rundvee enz., waarop genoemd art. 
2 kan en dus moet doelen, juist is een verbod 
gesteld bij een krachtens dat besluit uitge
vaardigde verordening; 

dat de door het Hof voorgestane opvatting, 
waartoe de redactie van de artt. 1 en 2 van 
het Econ. Sanctiebesluit 1941 zeer zeker aan
leiding kan geven, ook daarom niet is te aan
vaarden en aan de hierboven gegeven, met 
den tekst van art. 2 niet onvereenigbare, op
vatting de voorkeur moet worden gegeven, 
omdat 's Hofs opvatting tot de onaanneme
lijke conclusie voert, dat het feit, dat met 
ingang van 1 Jan. 1942 de slachtverboden in 
de Vee- en Vleeschverordening 1942 zijn op
genomen, tot gevolg zoude hebben, dat daar
mede de bepaling van genoemd art. 2 betref
fende de minimumstraf voor opzettelijk clan
destiene slachtingen - zonder dat van eenig 
gewijzigd inzicht dienaangaande is gebleken 
- buiten werking is gesteld; 

dat voorts het Hof heeft verzuimd in de 
qualificatie te vermelden: ,,meermalen ge
pleegd"; 

dat derhalve het bestreden arrest voor wat 
betreft de daarbij door het Hof aan het be
wezenverklaarde gegeven qualificatie, niet in 
stand kan blijven; 

Vernietigt dat arrest, voor zooveel die qua
lificatie betreft; 

En in zooverre rechtdoende ingevolge art. 
105 der Wet R . 0. : 

Qualificeert het bewezenverklaarde als: 
,,opzettelijk in strijd handelen met een bij of 
krachtens het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 gesteld verbod tot het 
slachten van rundvee, meermalen gepleegd"; 

Verwerpt overigens het beroep. 
(N. J.) 

7 December I942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Econ. Sanctiebesluit 194:i: 
art. 2; Vee- en Vleeschverordening 1942 
art. 53.) 

T en onrechte heeft het Hof aan het 
bewezenverklaarde niet een qualificatie 
gegeven ontleend aan art. 2 Econ. Sanc
tiebeslui t 1941 (anders Adv.-Gen. Rom
bach) . 

Adv.-Gen. Rombach: De minimum
straffen van art. 2 Econ. Sanctiebesluit 
1941 gelden voor iederen vorm van deel
neming. 

Hooge Raad (implicite): Deze mini
mumstraffen gelden niet voor mede
plichtigheid. 

Op het beroep van H. J. van M., van be
roep cafehouder, wonende te de Bilt, req. van 
cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 
te Amsterdam van 10 Juli 1942, waarbij in 
hooger b eroep, met vemietiging van een. 
mondeling vonnis van den Econ. Rechter bij 
de Arr.-Rechtbank te Utrecht van 11 Maart 
1942 , req. ter zake van ,,medeplichtigheid 
aan het opzettelijk in strijd handelen met een 
voorschrift, gesteld bij een op grond van het 
Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 
no. 69/ 1941 uitgevaardigde verordening, met 
uitzondering van de verordeningen als be
doeld in art. 7 lid 2 onder 4, meermalen ge
pleegd" , met aanhaling van de artt. 1 en 3 
van het Econ. Sanctiebesluit 1941, 48, 49 , 57 
en 91 Sr., 1, 6 en 7 van het voormelde Orga
nisatiebesluit Voedselvoorziening, de be
schikking van den Secr.-Gen. van het Dep. 
van Landbouw en Visscherij de dato 17 Oct. 
1941, no. 32053 en art. 53 van de Vee- en 
Vleeschverordening 1942, is veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van een maand met ver
beurdverklaring van het inbeslaggenomen 
vleesch, vet en afval en de in beslaggenomen 
slagersgereedschappen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Het Gerechtshof te Amsterdam heeft, 
rechtsprekende in hooger beroep van een von
nis van den Econ. rechter te Utrecht, dit von
nis vernietigd en opnieuw rechtdoende ten 
laste van den req. bewezen verklaard: dat op 
27 en 28 Jan. 1942 te Bilthoven, gemeente de 
Bilt, in een schuur, staande bij zijn verdach
te's, woning, A. K. en P. C. J. Z. ieder voor 
zich afzonderlijk, opzettelijk in strijd met de 
Vee- en Vleeschvoorziening 1942, ieder een 

I I 
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koe heeft geslacht of heeft doen slachten en 
dat hij, verdachte, alstoen aldaar opzettelijk 
die schuur ter beschikking heeft gesteld voor 
elk van die personen voor voormelde slach
tingen, waardoor hij, verdachte, a lstoen al
daar opzettelijk elk van die personen de ge-
1egenheid heeft verschaft tot het plegen van 
dat misdrijf. 

Het Hof qualificeerde: medeplichtigheid 
aan het opzettelijk in strijd handelen met een 
voorschrift, gesteld bij een op grand van het 
Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 
no. 69/ 1941 uitgevaardigde verardening, met 
uitzondering van de verardeningen als be
doeld in art. 7, lid 2, onder 4, meermalen ge
pleegd en veroordeeld met toepassing van de 
artt. 1 en 3 van het Econ. Sanctiebesluit 1941, 
48 , 49, 57 en 91 Sr., 1, 6 en 7 van het voor
melde Organisatiebesluit Voedselvoorziening, 
de beschikking van den Secr.-Gen. van het 
D ep. van Landbouw en Visscherij d.d. 1 7 Oct. 
1941 no. 32053 en art. 53 van de Vee- en 
Vleeschverordening 1942 den req. in een ge
vangenisstraf van een maand met verbeurd
verklaring van in beslaggenomen goederen. 

Middelen van cassatie zijn niet voorgesteld. 
De aandacht verdient, dat het Hof blijkens 

de strafmaat, de gegeven qualificatie en het 
niet vermelden van art. 2 van het Econ. 
Sanctiebesluit 1941 van oordeel is geweest, 
dat op het bewezene niet van toepassing was 
de bij laatstgenoemd artikel bepaalde mini
mumstraf. Op de gronden, vermeld in mijn 
conclusie, heden genomen in de zaak no. 
46771 tegen D . V., meen ik dat dit juist is, 
maar uit de vergelijking met de arresten van 
het Hof, eveneens op 10 Juli 1942 gewezen 
in zake V. en in de met de onderhavige zaak 
nauw samenhangende zaak tegen req. K. (no. 
46780 van uw Ro!) maak ik op dat het Ge
rechtshof op andere granden dan de mijne 
tot hetzelfde resultaat is gekomen. Het Hof 
was blijkbaar van meening, dat de minimum
straf van art. 2 voomoemd niet geldt voor 
het geval dat het opzettelijk in strijd han
delen met de in dit art. 2 genoemde slacht
verboden bestaat in medepiichtigheid, een 
meening die ik niet zou kunnen deelen. M. i. 
gelden die minimumstraffen voor iederen 
vorm van deelneming. Alleen bij paging war
den de minimumstraffen gehalveerd (art. 
2 I. I.). 

Voor de onderhavige zaak maakt dit echter, 
als gezegd, geen verschil. 

De gegeven qualificatie juist achtend en 
oak overigens geen reden tot cassatie aan
wezig bevindend, concludeer ik tot verwer
ping van het beraep. 

De Hoage Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
0. dat noch bij de aanteekening van het 

beraep, noch naderhand door of vanwege den 
req. eenige granden voor dat beraep zijn aan-
gevoerd; · 

O. echter ambtshalve: 
dat bij het bestreden arrest bewezen is ver

klaard, dat enz. (zie conclusie); 

dat het Hof ten onrechte aan dit bewezen
verklaarde niet een qualificatie heeft gege
ven, ontleend aan art. 2 van het Econ. Sanc
tiebesluit 1941; 

dat weliswaar art. 1 lid I onder 4 van dat 
Besluit naast elkaar noemt voorschriften ge
steld bij of krachtens het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941 (No. 69/ 1941) -
met uitzondering van het voorschrift gesteld 
bij art. 23 - en ,,voorschriften, gesteld bij 
een op grand van genoemd besluit uitgevaar
digde verardening, met uitzondering van de 
verordeningen, als bedoeld in art. 7 lid 2, 

onder 4", maar dit geen grand kan opleveren, 
am aan te nemen, dat onder het in voormeld 
art. 2 genoemd ,,opzettelijk in strijd handelen 
met een bij of krachtens het Organisatiebe
sluit Voedselvoorziening 1941 gesteld verbod 
tot het slachten van rundvee" enz. niet valt 
een opzettelijk in strijd handelen met een 
dergelijk slachtverbod, gesteld bij een op 
grand van genoemd besluit uitgevaardigde 
verordening; 

dat toch het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 zelf geen slachtverbod be
vat en evenmin een uitdrukkelijke aanwijzing 
van een autoriteit, bevoegd am zulk een ver
bod te geven, zoodat het eenige bij of krach
tens dat besluit gegeven verbod tot het slach
ten van rundvee enz., waarop genoemd art. 
2 kan en dus moet doelen, juist is een verbod 
gesteld bij een krachtens dat besluit uitge
vaardigde verardening; 

dat de door het Hof voorgestane opvatting, 
waartoe de redactie van de artt. 1 en 2 van 
het Econ. Sanctiebesluit 1941 zeer zeker aan
leiding kan geven, oak daaram niet is te aan
vaarden en aan de hierboven gegeven, met 
den tekst van art. 2 niet onvereenigbare, op
vatting de voorkeur moet warden gegeven, 
omdat ' s Hofs opvatting tot de onaanneme
lijke conclusie voert, dat het feit, dat met 
ingang van I Jan. 1942 de slachtverboden in 
de Vee- en Vleeschverardening 1942 zijn op
genomen, tot gevolg zoude hebben, dat daar
mede de bepaling van geno~md art. 2 betref
fende de minimumstraf voor opzettelijk clan
destiene slachtingen - zonder dat van eenig 
gewijzigd inzicht dienaangaande is gebleken 
- buiten werking is gesteld; 

dat derhalve het bestreden arrest, voor wat 
betreft de daarbij door het Hof aan het be
wezenverklaarde gegeven qualificatie, niet in 
stand kan blijven; 

Vemietigt dat arrest, voor zooveel die 
qualificatie betreft; 

En in zooverre rechtdoende ingevolge art. 
105 der Wet R. 0.: 

Qualificeert het bewezen verklaarde als: 
,,medeplichtigheid aan het opzettelijk in 
strijd handelen met een bij of krachtens het 
Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 
gesteld verbod tot het slachten van rundvee, 
meermalen gepleegd"; 

Verwerpt overigens het beraep. 
(N. J.) 
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IO December 1942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Woningwet 
art. 36.) 

Het is in overeenstemming met de 
strekking der Woningwet, zooals deze 
in 1931 is gewijzigd, dat de in- het plan 
in hoofdzaak aan de daarin begrepen 
gronden gegeven bestemmingen met 
name voor landgoederen, stichtingen, 
landbouw, tuinbouw, veeteelt en pluirri
veefokkerij met daarbij behoorende be
drijfsgebouwen, waarond,er woningen., de 
toelaatbare bebouwing, onderscheiden 
naar aard en Jigging van wegen en ter
reinen, regelen met wering van andere 
in het landelijk gebied niet passende be
bouwing. 

Er is geen bezwaar, dat een plan in 
onderdeelen mogelijk maakt de vesti
ging van eenige winkels en kleine bedrij
ven ten behoeve van gewestelijke buurt
schappen, die zich op vrij grooten af
stand van de kom der gemeente bevin
den, daar hier van lintbebouwing niet 
kan worden gesproken en het verkeer 
door deze bebouwing niet noemenswaard 
zal worden gehinderd. 

De vorming van een dergelijk centrum 
is onnoodig, waar het betreft een aan
merkelijk uitgestrekter bebouwing aan 
twee zijden van den weg in de onmid
dellijke nabijheid van een aangrenzend 
dorp. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester van Markelo tegen het besluit van 
den Commissaris der provincie Overijssel, ter 
waarneming van de taak van Ged. Staten 
dier provincie, van 5 Maart 1942, N°. 423/ 
1937, 4° afd., waarbij gedeeltelijk goedkeuring 
is onthoud cn aan een uitbreidingsplan c.a. 
voor de gemeente Markelo; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
18 November 1942, N°. 213); 

0., dat de raad der gemeente Markelo in 
zijn vergadering van 23 Januari 1941 heeft 
vastgesteld een plan van uitbreiding voor 
deze gemeente, bestaande uit a. een plan in 
hoofdzaak voor de geheele gemeente, b. plan
nen in onderdeelen voor het dorp Markelo, 
Stokkum, Markelosche Broek, Herike, Elsen, 
Elsenerbroek en Kerspel Goor, met daarbij 
behoorende bebouwingsvoorschriften; 

dat de Commissaris der provincie Over
ijssel bij zijn besluit van 5 Maart 1942, 
N°. 423/ 1937, 4e afdeeling, met ongegrond
verklaring van het bij hem ingediende be
zwaar van G. J. Leunk Hzn. te Markelo en 
gegrondverklaring van het bezwaar van H.J. 
lkkink te Middelburg, goedkeuring heeft ont
houden ao.n a. het plan in hoofdzaak, b. de 
plannen in onderdeelen ,,Kerspel Goor" en 
,,Markelosche Broek", c. het plan ,,Dorp 
Markelo" voor zoover betreft perceel sectie 
H n°. 2865, ender goedkeuring van de plan
nen in onderdeelen voor I. ,,Dorp Markelo", 
behoudens voor zoover betreft het perceel 
Sectie H n°. 2865, 2. Stokkum, 3. Herike, 

4. Elsen, 5- Elsenerbroek, zoomede van de 
daarbij behoorende ,,Bebouwingsvoorschrif
ten", als vervat in de artikelen 1 t / m 10, 12, 
13 en 15; 

dat de Commissaris daarbij heeft over
wogen ten aanzien van het plan in hoofdzaak, 
dat, teneinde dat plan op zijn merites te 
kunnen beoordeelen, zijnerzijds, met betrek
king tot verschillende punten aan het ge
meentebestuur vragen zijn gesteld of op
merkingen zijn gemaakt; dat evenwel ver
schillende dier opmerkingen niet of niet vol
ledig zijn beantwoord en dat ten ao.nzien van 
verschillende punten de gevraagde inlichtin
gen niet of niet volledig zijn verstrekt; dat 
derhalve zijnerzijds het plan niet op zijn 
merites kan worden beoordeeld; dat zijner
zijds voorts op enkele in het plan voorko
mende aperte onjuistheden is gewezen, doch 
dat - hoewel die onjuistheden van de zijde 
van het gemeentebestuur zijn erkend - na
gelaten is daarin te voorzien, doch te dien 
aanzien de mededeeling is ontvangen, dat, 
wanneer in de praktijk dientengevolge moei
lijkheden mochten r ijzen, herziening van het 
plan op die punten in overweging zal worden 
genomen; dat, onverminderd het voren
staande, bij het plan in hoofdzaak de be
stemming (en het gebruik) van gronden antler 
dan voor bebouwing, wordt geregeld; dat 
zoodanige regeling geen steun kan vinden in 
de Woningwet; dat bovendien de omschrij
ving van de bestemming dier gronden der
mate onduidelijk en onoverzichtelijk is, dat 
zij, daargelaten nog de overige bezwaren, 
welke daartegen wellicht zouden kunnen 
worden aangevoerd, niet geacht kan worden 
aan de daaraan te-stellen eischen te voldoen · 
dat, in verband met een en antler, aan het 
plan in hoofdzaak geen goedkeuring kan 
worden verleend; 

ten aanzien van de plannen in onderdeelen: 
dat het plan ,,Markelosche Broek" is vastge
steld in dier voege, dat langs den verkeersweg 
Markelo-Laren, in den vorm van lintbebou
wing, een bebouwde kom is ontworpen; 

dat, nog daargelaten de vraag of, mede 
aangezien ter plaatse nog geen bebouwing 
aanwezig is, daaraan we! behoefte bestaat, 
het niet gewenscht is, dat op die wijze de 
vorming van een bouwkern langs een ver
keersweg wordt uitgelokt ; dat de voren
staande overweging in nog meerdere mate 
geldt ten opzichte van het plan ,,Kerspel 
Goor", waarbij ter weerszijden van den ver
keersweg Goor-Haaksbergen bebouwing is 
geprojecteerd; dat het bevorderen van een 
woonkern te dier plaatse, mede met het oog 
op de onmiddellijke nabijheid van de be
bouwde kom der gemeente Goor, overbodig 
en ongewenscht moet worden geoordeeld; 
dat tegen het plan ,,Dorp Markdo" de twee 
hiervoren bedoelde bezwaarschriften zijn ge
richt; dat G. J. Leunk voornoemd bezwaar 
heeft gemaakt: I. tegen de aanwijzing van 
perceel sectie D (I ?) n°. 2274 tot bouwter
rein, daar hij op dat perceel een boerderij 
wenscht te bouwen; 2. tegen de aanwijzing 
van de perceelen sectie D nos. 639 en 640, 
tot begraafplaats, aangezien hij vreest daar
van bedrijfsschade te zullen ondervinden; 
dat in verband met een rationeele stede
bouwkundige ontwikkeling van dorp Marke-
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lo, het sub 1 genoemd perceel inderdaad 
voor woningbouw dient te worden bestemd, 
zoodat aan het desbetreffende bezwaar van 
den adressant niet kan worden tegemoetge
komen; dat de omstandigheid, dat de per
ceelen sectie D nos. 639 en 640 voor uitbrei
ding der bestaande begraafplaats zijn be
stemd, den eigenaar niet belet, die perceelen 
evenals tot dusverre als bouwland te gebrui
ken en dat niet tot aanleg van een begraaf
plaats op die perceelen kan worden overge
gaan, alvorens de gemeente zich den eigen
dom daarvan heeft verzekerd; dat hetzij 
bij aankoop, hetzij bij onteigening van die 
perceelen, de eigenaar gelegenheid zal hebben 
voor zijn belangen op te komen; dat H. J. 
Ikkink bezwaar maakt tegen de voorge
schreven bebouwing van het hem toebehoo
rende perceel sectie H n°. 2968; dat de burge
meester, de gegrondheid van dat bezwaar 
erkennend, van meening is, dat daaraan kan 
worden tegemoetgekomen door wijziging van . 
het plan; dat ook naar het oordeel van 
den Commissaris het bezwaar van den appel
lant niet ongegrond kan worden geacht en 
dat derhalve aan het plan, voor zoover dat 
perceel betreft, geen goedkeuring kan worden 
verleend; dat voorts, eenerzijds, ten aanzien 
van het plan ,,Dorp Markelo" verschillende 
vragen zijn gerezen, waarop geen of geen vol
ledig antwoord is ontvangen, dat het plan 
verschillende onnauwkeurigheden vertoont 
en dat tegen dat plan wellicht verschillende 
bezwaren kunnen worden aangevoerd; dat 
anderzijds echter het belang der gemeente 
Markelo eischt, dat spoedig een plan van uit
breiding voor ,,Dorp Markelo" rechtskracht 
verkrijgt, zoodat naar het oordeel van den 
Commissaris aan dat plan voor het overige 
de goedkeuring niet dient te worden ont
houden; dat tegen de overige plannen in 
onderdeelen zijnerzijds geen overwegende be
zwaren bestaan ; 

en ten aanzien van de ,,Bebouwingsvoor
schriften": dat artikel 16, 2• lid dier voor
schriften verbiedt de in het plan begrepen 
gronden enz. te doen verkeeren in een toe
stand, die in strijd is met een of meer der 
bepalingen dier verordening (bebouwings
voorschriften); dat, daargelaten de ernstige 
bezwaren, welke tegen een dergelijke diep in 
het gebruik van den eigendom ingrijpende 
bepaling zouden bestaan, die verbodsbepa
Jing geen steun kan vinden in de W oningwet 
en-uiteraard niet kan worden aangemerkt als 
een ,,bebouwingsvoorschrift" in den zin van 
artikel 39 dier wet; dat dit eveneens geldt ten 
opzichte van de gebodsbepalingen, vervat in 
de artikelen II en 14, zoodat ook deze bepa
lingen niet in de goedkeuring kunnen worden 
betrokken; dat verder de strekking van het 
bepaalde in het 1• lid van artikel 16 niet dui
delijk is; dat de burgemeester, desgevraagd, 
heeft medegedeeld, dat ,,de praktijk dit we! 
zal uitwijzen"; dat derhalve ook tegen het 
eventueel verleenen van goedkeuring aan die 
bepaling - welke voor het overige evenmin 
als een bebouwingsvoorschrift in den zin van 
artikel 39 der Woningwet kan worden be
schouwd - bezwaren bestaan; dat de be
denkingen, welke voorts tegen de bebou
wingsvoorschriften zouden kunnen worden 
aangevoerd, niet van dien aard zijn, dat, ter 

wille van het belang van een spoedige tot
standkoming van een plan voor de gemeente 
Markelo, daaraan goedkeuring moet worden 
onthouden; 

dat van deze beslissing, voorzoover daarbij 
geen goedkeuring aan het plan c.a. is ver
leend, de burgemeester van Markelo in be
roep is gekomen, aanvoerende: 

A. tegen diverse daarin voorkomende be
schouwingen: dat naast schriftelijke beant
woording van diverse punten met den be
trokken Afdeelingschef ter Provinciale Griffie 
mondelinge besprekingen ter opheldering en 
toelichting zijn gevoerd en dat, alhoewel na 
bestudeering der verschillende gemaakte op
merkingen en geuite wenschen hieraan in het 
belang der gemeente niet is tegemoet geko
men, men de beantwoording niet onvolledig 
kan noemen; dat de gevoerde corresponden
tie met den Commissaris der provincie Over
ijssel in deze wordt overgelegd, terwijl geen 
enkel bezwaar zou zijn gemaakt tegen het 
verstrekken van nadere mondelinge inlich
tingen aan den Commissaris persoonlijk of 
de Bestuursraden; dat de opmerking, als zou 
mede in verband met de verstrekte inlichtin
gen enz., het plan miet op zijn merites kun
nen worden beoordeeld , derhalve volkomen 
onverklaarbaar en onjuist geacht moet wor
den; dat het zijnerzijds niet duidelijk is ge
worden, ook niet uit de ter zake gevoerde 
correspondentie, van welke aperte onjuist
heden hier sprake is; dat er met reden mag 
worden betwijfeld , dat deze bewust zouden 
zijn erkend; dat het ontwerp-uitbreidings
plan door een bij uitstek deskundige is op
gemaakt en aan het gemeentebestuur voor
gelegd, waarna van de zijde van het gemeen
tebestuur zorgvuldige bestudeering volgde; 
dat het plan, hetwelk ten slotte is vastge
steld, is te beschouwen als de vrucht van 
langdurik en minitieus overleg tusschen ont
werper en gemeentebestuur: dat deze om
standigheid, alsmede het groote vertrouwen 
hetwelk in de deskundigheid van den ont
werper, die het ontwerp volkomen bleek te 
beheerschen, mocht worden gesteld, ertoe 
medegewerkt heeft om minder enthousiast 
te zijn voor het aanbrengen van wijzigingen, 
waarvan de werking minder goed in de toe
komst kon worden voorzien, terwijl boven
dien de gerechte vrees bestond, dat door het 
maken van veranderingen in het vastgestelde 
plan, de totstandkoming daarvan in gevaar 
zou kunnen worden gebracht; 

B. ten aanzien van het plan in hoofdzaak: 
dat de kern van het bezwaar van den Ccm
missaris der provincie is gelegen in het feit, 
dat hierin ook de bestemming van grondtn 
anders dan voor bebouwing wordt guegeld; 
dat hiertegen de meening verdedigd wordt, 
dat dit bezwaar onjuist is en niet op eenige 
bepaling der Woningwet steunt; dat bij de 
wijziging van de Woningwet in 1931 aan een 
uitbreidingsplan het karakter van bf sti rr
mingsplan is gegeven en het zwaartfpunt 
van zoodanig bestemmingsplan is k omen 
te liggen in de regeling van de bebouwing; 
dat ook het opschrift van Hoofdstuk VII 
van de wet met deze in overeenstemming is, 
daar gesproken wordt van ,,regeling der be
bouwing en der bestemming van gronden" ; 
dat het aanwijzen van gronden b.v. voor de 
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uitoefening van landbouw derhalve niet in 
strijd met de wet is te achten; dat het leggen 
van een dergelijke bestemming ook volkomen 
logisch is, daar de studie van de economische 
verhoudingen en van den bodem in een ge
meente, welke onderdeel van de survey van 
een uitbreidingsplan meet zijn, in de eerste 
plaats leidt tot het aangeven van het gebruik 
van den grond; dat uit deze bestemming 
daarna wordt afgeleid de regeling in de be
bouwing van de betreffende gronden; dat 
de bestudeering van wet en jurisprudentie 
tot de stelling voert, dat bestemming en 
sanctie los van elkaar gezien moeten worden; 
dat het ook voor de praktijk gewenscht is 
dit te doen; dat in de eerste plaats het ge
meentebestuur en de ontwerper van het plan 
zich zuilen moeten afvragen, hoe het beeld 
van de gewenschte ontwikkeling van de ge
meente er uit ziet en welke bestemming van 
gronden uit dit ontwikkelingsbeeld kan war
den afgeleid; dat daarna de vraag komt, hoe 
de bestemming kan worden verwezenlijkt of 
hoe kan worden voorkomen, dat in strijd 
met de bestemming wordt gehandeld; dat 
het werend karakter van het uitbreidingsplan 
onderstreept wordt door het 5• artikel van 
het besluit tot ,instelling van een Rijksdienst 
voor het Nationale Plan; dat hierin wordt 
bepaald, dat de President van den Rijksdienst 
bezwaar kan maken tegen door openbare li
chamen voorgenomen grondaankoop en tegen 
het uitvoeren van door die lichamen of door 
andere rechtspersonen of door natuurlijke 
personen voorgenomen werken, indien de 
grondaankoop of het voorgenomen werk in 
strijd zou zijn met o.a. een uitbreidingsplan; 
dat de sanctie, welke aan het uitbreidings
plan is verbonden, hierdoor kan worden ver
ruimd tot werken, welke geen verband hou
den met bebouwing; dat in dit verband ver
wezen zij naar de beslissing d.d . 5 Maart 1942 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken, ten aan
zien van het door Gedeputeerde Staten van 
Overijssel vastgestelde uitbreidingsplan van 
de gemeente Denekamp, uit welke beslissing 
gelezen kan worden een stimulans tot het in 
hoofdzaak reserveeren van het landelijk ge
bied voor den landbouw, welk streven ook 
in het plan in hoofdzaak voor Markelo tot 
uitdrukking komt; dat, wat betreft de mee
ning, dat de omschrijving van de bestemming 
der gronden onduidelijk en onoverzichtelijk 
is, naar voren gebracht zij, dat het renvooi, 
waarbij een en antler is geregeld, in een stede
bouwkundig tijdschrift ten voorbeeld is ge
steld en en de ontwerper ter zake zeer des
kundig is te achten; 

<;. ten aanzien van het plan in onder
deel~n ,,Markelosche Broek", dat het werke
Jijk iiet de bedoeling is te bevorderen, dat 
aan den verkeersweg Markelo-Laren, langs 
welken verkeersweg voor het overige geen 
dru : verkeer plaats heeft, in den vorm van 
Jintbebouwing eene bebouwde kom ontstaat; 
dat de consequentie van het plan is, dat 
achter een parallelweg eene kleine concen
tratie van enkele woningen van neringdoen
den in de omgeving der school op vrij grooten 
afstand van eenige woningkern mogelijk 
wordt gemaakt, hetgeen ook gewenscht is; 
dat het apert onjuist is, dat hier sprake zoude 

zijn van het ontwerpen van eene bebouwde 
kom; dat ten hoogste slechts van een kleine 
bebouwing zou kunnen worden gesproken; 
dat tot dusver van Provinciewege langs 
soortgelijke provinciale wegen· elke be
bouwing zal gelden, bezwaren worden op
geworpen; 

D. ten aanzien van het plan in onderdeelen 
,,Kerspel-Goor": dat het plan in hoofdzaak 
verbiedt het bouwen van burgerwoningen in 
het landelijk gebied; dat, teneinde het moge
lijk te maken in de toekomst bij de school te 
Kerspel-Goor eene onderwijzerswoning te 
bouwen, daartoe door het aanwijzen van een 
kleine woonkern de mogelijkheid geschapen 
is; dat het bezwaar tot het vormen van eene 
bebouwde kom, waarvan hier echter geen 
sprake is, wordt erkend; 

E. ten aanzien van het plan ,,dorp Mar
kelo": dat, voorzooverkan word en beoordeeld 
het plan door den deskundigen ontwerper na 
grondige bestudeering der situatie met ernst 
en nauwgezetheid is opgemaakt, op grond 
waarvan niet mag worden verwacht, dat be
zwaren van eenige beteekenis worden op
geworpen; 

F. ten aanzien van de bebouwingsvoor
schriften: artikel 16, 2• lid, dat het bevreem
dend wordt geacht, dat tegen deze bepaling 
bezwaar bestaat, te meer omdat dit artikel, 
wat zijne beteekenis betreft, is opgenomen 
in de model-voorschriften terzake van 
Lietaart-Peerbolte en van der Kaa; dat voor 
het overige mag worden verwezen naar de 
voorafgaande beschouwingen; artikelen 11 
en 14, dat hier eveneens naar de voorafgaan
de beschouwingen mag word en verwezen; 
dat soortgelijke bepalingen in ta! van uit
breidingsplannen geregeld zijn goedgekeurd; 
artikel 16, 1• lid, dat toetsing aan de praktijk 
verre van onjuist is te achten en bij een le
vend uitbreidingsplan van eene zich ont
wikkelende gemeente steeds zal moeten ge
schieden; 

dat in het besluit van den Corrimissaris der 
provincie het kadastrale perceel sectie H 2865 
wordt genoemd; dat vermoedelijk dit perceel 
genoemd wordt in betrekking tot het be
zwaar van H.J. lkkink; dat, indien dit juist 
is, hier vermoedelijk een abuis in het geding 
is, aangezien het bezwaar van H . J. Ikkink 
betrekking heeft op het kadastrale perceel H 
2986; dat wegens het ontbreken der kadastra
le kaarten in verband met bijwerking ten 
kadaster te Deventer, plaatselijk hieromtrent 
geen afdoend nader onderzoek kon worden 
ingesteld; 

0 . met betrekking tot de bezwaren van 
den Commissaris der provincie Overijssel ten 
aan:aien van het plan in hoofdzaak: 

dat, al moge het gemeentebestuur van 
Markelo op de van wege den Commissaris 
der provincie Overijssel gestelde vragen en 
gemaakte opmerkingen niet geheel naar den 
wensch van den Commissaris hebben geant
woord en al hadden de gegeven antwoorden 
in sommige opzichten ongetwijfeld duidelij
ker kunnen zijn geweest, zulks, mede naar 
het oordeel van den terzake geraadpleegden 
Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 
(Volkshuisvesting), voor een behoorlijke be
oordeeling van het plan nog geen beletsel had 
behoeven te zijn geweest; 
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dat van aperte onjuistheden in het plan 
niet kan worden gesproken, althans niet van 
zoodanig en van een dermate urgent karak
ter, dat daarin grond zou zijn gelegen om 
aan het plan de goedkeuring te on thou den; 

dat ook in het bezwaar van den Commis
saris, betreffende het bestemmen (en het ge
bruik) van gronden voor andere doeleinden 
dan voor bebouwing, niet kan worden ge
deeld, aangezien de in het plan in hoofdzaak 
aan de daarin begrepen gronden gegeven be
stemmingen met name voor landgoederen, 
stichtingen, Jandbouw, tuinbouw, veeteelt en 
pluimveefokkerij met daarbij behoorende be
drijfsgebouwen, waaronder woningen, de toe
laatbare bebouwing, onderscheiden naar aard 
en Jigging van wegen en terreinen, regelen 
met wering van andere in het landelijk gebied 
niet passende bebouwing; 

dat zulks in overeenstemming is met de 
strekking van de Woningwet, zooals deze 
wet in 1931 is gewijzigd; 

dat de bedoelde bestemmingen geen andere 
strekking hebben, dan in het bedoelde ge
bied een slechts agarische bebouwing te ver
zekeren met de sanctie als in artikel 6, 1• lid 
onder a der Woningwet is aangegeven; 

dat, wat de omschrijving van de hierbe
doelde bestemmingen betreft, al moge deze 
eenigszins ingewikkeld zijn en niet door ge
makkelijke leesbaarheid uitmunten, eene dif
ferentieering in zes rubrieken naar gelang 
van den aard der terreinen (agrarisch en na
tuurgebied) en naar de verkeersbeteekenis 
van de wegen, mede gelet op het in de toe
lichtende beschrijving uiteengezette, geens
zins ongewenscht is te achten, terwijl, al 
ware hier en daar eene verduidelijking niet 
misplaatst geweest, uit het renvooi in vol
doende mate kan worden afgeleid, waar en 
hoe mag worden gebouwd; 

O. ten aanzien van de plannen in onder
deelen Markelosche Broek en Kerspel-Goor: 

dat het eerstgenoemde plan beoogt ter 
plaatse de vestiging van eenige winkels en 
kleine bedrijven mogelijk te maken ten be
hoeve van de gewestelijke buurtschappen, 
die zich op vrij grooten afstand van de kom 
van Marke lo bevinden; 

dat daartegen geen overwegend bezwaar 
bestaat; 

dat weliswaar de Commissaris de vorming 
van een bouwkern langs een verkeersweg 
niet gewenscht acht, doch dat, daargelaten 
dat hier van een geprojecteerde lintbebou
wing in de eigenlijke beteekenis van het woord 
bezwaarlijk kan worden gesproken, niet aan
nemelijk is, dat het verkeer over den betrek
kelijk stillen weg van Markelo naar Laren 
door de toekomstige bebouwing noemens
waard zal worden gehinderd; 

dat de aard van dezen weg en de geringe 
bebouwingsmogelijkheid den aanleg van een 
parallelweg ook niet wettigen; . . 

dat hetzelfde niet geldt met betrekkmg 
tot het plan ,,Karspel-Goor", vermits het hier 
betreft een aanmerkelijk uitgestrekter be
bouwing aan twee zijden van den weg m de 
onmiddellijke nabijheid van het dorp Goor, 
zoodat de noodzakelijkheid tot het vormen 
van een centrum ter plaatse niet kan worden 
ingezien; 

0. ten aanzien van het plan ,,Dorp Mar-

L. 194a 

kelo " , dat daaraan door den Commissaris 
goedkeuring is onthouden voorzoover betreft 
het perceel sectie H, n°. 2865; 

dat echter blijkens de ingewonnen ambts
berichten dit nummer op een abuis berust, 
daar bedoeld is het perceel sectie H n°. 2986, 
zoodat het bestreden besluit in dit opzicht 
verbetering behoeft; 

0. ten aanzien van het beroep tegen de 
niet-goedkeuring van de artikelen 11, 14 en 
16 der bebouwingsvoorschriften; 

dat het bestreden besluit niet inhoudt eene 
weigering van goedkeuring van de hier be
doelde artikelen, doch dat daarbij deze be
palingen, als niet zijnde bebouwingsvoor
schriften, als bedoeld in artikel 39, 1• lid 
der Woningwet en mitsdien niet aan goed
keuring ingevolge het 2• lid van dit artikel 
in verband met artikel 37 der genoemde wet 
onderworpen, buiten de goedkeuring zijn 
gelaten; 

dat, daargelaten of zulks terecht is ge
schied, nu artikel 38 der Woningwet aan den 
raad (thans den Burgemeester, de taak van 
den gemeenteraad waarnemende) slechts 
tegen weigering van goedkeuring recht van 
beroep toekent, de appellant in dit dee! van 
zijn beroep niet kan worden ontvangen; 

Gezien de W oningwet ; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur basloten: 

1°. met vernietiging in zooverre van het 
besluit van den Commissaris der provincie 
Overijssel van 5 Maart 1942, N°. 423/1937, 
4• afdeeling, alsnog goedkeuring te verleenen 
aan het bij besluit van den raad der gemeente 
Markelo van 23 Januari 1941 vastgestelde 
plan in hoofdzaak voor de gemeente Markelo 
en aan het plan in onderdeelen ,,Markelosche 
Broek"; 

2°. in het besluit, vermeld onder lie ,,n°. 
2865" te wijzigen in: 2968; 

3°. den appellant in zijn beroep, voorzoo
ver dit de niet-goedkeuring van de artikelen 
II, 14 en 16 der bebouwingsvoorschriften be
treft, niet-ontvankelijk te verklaren. 

4°. het beroep voor het overige ongegrond 
te verklaren. (A. B.) 

II December r942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Waterstaat. (Keu
renwet art. 18; Wet houdend algemeene 
regels Waterstaatsbestuur art. 23 j O • art. 
21.) 

Door appellant is niet aangevochten 
de beslissing, waarbij de aan een ver
gunning verbonden voorwaarde met toe
passing van art. 18 der Keurenwet is 
vemietigd, doch is· enkel bezwaar ge
maakt tegen restitutie van het ingevolge 
de vemietigde voorwaarde betaalde be
drag. Deze kwestie gaat om buiten het 
beroep ingevolge art. 23 j 0

• art. 21 der 
Waterstaatswet 1900 in verband met art. 
18 2e lid der Keurenwet. Appellant is 
mitsdien in zijn beroep niet-ontvanke
lijk. 
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De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur van den Buitendijkschen Buitenvel
derschen Folder tegen de beschikking van 
den Commissaris en de Bestuursraden der 
provincie Noordholland van 29 Juli 1942, 
C. B. n°. 21, 2• afd. A, reg. 137-138/ 12165, 
houdende toepassing van artikel 18, 2• lid, 
der Keurenwet ten aanzien van een door het 
genoemde bestuur aan de gemeente Amster
dam verleende ontheffing van eenige ver
bodsbepalingen der Keur of Folitieverorde
ning van dien polder; 

De Raad van State, Afdee!ing voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
25 November 1942, n°. 222); 

O. dat het bestuur van den Buitendijk
schen Buitenvelderschen Folder op 26 April 
1939 aan het gemeentebestuur van Amster
dam vergunning heeft verleend tot het doen 
verrichten van eenige grondwerken in het 
waterschap, 1:iehoorende tot de werken ter 
uitvoering van het Boschplan, aan welke 
vergunning eenige voorwaarden zijn ver
bonden, waarvan die onder e inhoudt, dat 
het toezicht van het bestuur aanvangt op 
27 April 1939 en dat de vergoeding hiervoor, 
te rekenen op f 1000.- per jaar, driemaande
lijks is te voldoen; 

dat, nadat het gemeentebestuur van Am
sterdam bij schrijven van 26 Juni 1939 aan 
Ged. Staten van Noordholland vernietiging 
van deze voorwaarde had verzocht, de Com
missaris en de Bestuursraden der genoemde 
provincie bij hun besluit van 29 Juli 1942, 
C. B. n°. 21, 2• Afd. A, reg. 137-138/ 12165, 
de genoemde voorwaarde hebben vernietigd, 
daarbij overwegende, dat ingevolge artikel 
18 1• lid der Keurenwet voorwaarden, te 
ve~binden aan een vergunning om iets te 
doen of na te laten, door het uitvoerend be
stuur verleend krachtens een keur of politie
verordening, uitsluitend mogen strekken tot 
bescherming van die belangen, om welke het 
vereischte van vergunning is gesteld; dat 
in het algemeen tot de belangen, om welke 
het vereischte van vergunning is gesteld -
naast he- belang, dat onmiddellijk door de 
verbods- of gebodsbepaling beschermd wordt 
- ook geacht mag worden te behooren het 
belang, dat de polder tengevolge van het toe
laten c.q. laten passeeren van hetgeen zonder 
vergunning verboden c.q. geboden zou zijn, 
ook indirect, geen schade van financieelen 
aard zal lijden; dat derhalve het verbinden 
aan een vergunning van voorwaarden met 
een financieele strekking toelaatbaar is, niet 
alleen wanneer het met vergunning c.q. na
laten van de verboden c.q. geboden hande
Jing onmiddellijk schade voor den polder op
levert doch ook indien zou komen vast te 
staan,' dat de polder als bijkomstig gevolg 
van het verleenen van vergunning financieele 
schade zal lijden, doordat hij uitgaven zal 
hebben te doen, waartoe hij bij het niet ver
leenen van de vergunning niet genoopt zou 
zijn · dat dus nagegaan dient te worden, of 
- daar aan de onderhavige vergunning als 
voorwaarde is verbonden het betalen van een 
vergoeding uitsluitend voor het houden van 
toezicht - voor het vanwege den polder uit 
te oefenen toezicht op het uitvoeren van de 

werken, waartoe de vergunning strekt, door 
den polder kosten zijn gemaakt; dat de pol
derbelangen, betrokken bij de onderhavige 
werken, van een zoodanige beteekenis waren, 
dat een bijzonder toezicht vanwege den pol
der op die werken mogelijk we! gewettigd 
was; dat dit toezicht dan van zoodanigen om
vang en beteekenis was, dat de uitoefening 
daarvan niet geacht mocht worden tot de 
gewone taak van het bestuur van den polder 
te behooren, zoodat toekenning door den 
polder van gratificaties aan degenen, die 
met dat toezicht waren belast, gerechtvaar
digd is en het brengen van deze gratificaties 
ten laste van de vergunninghoudster niet 
ontoelaatbaar is te achten; dat echter de 
aan dit toezicht verbonden werkzaamhedem 
- welke door vier leden van het polderbe
stuur werden verricht - voorzoover deze 
werkzaamheden geacht kunnen worden te 
vallen buiten de normale taak van de ge
noemde functionarissen niet de toekenning 
wettigen van de in de vergunning geeischte 
vergoeding van f 1000.-, per jaar; dat dus 
de opge!egde voorwaarde geenszins ten volle 
geacht kan worden noodig te zijn ter be
scherming van het belang, om hetwelk het 
vereischte van vergunning is gesteld; dat voor 
het houden van het bijzondere toezicht op 
de onderhavige werken een vergoeding, be
rekend naar den grondslag van f 2 .50- per 
jaar - met dien verstande dat geen vergoe
ding wordt toegekend voor de periode, ge
durende welke de werken tusschentijds 
hebben stil ge!egen - voldoende is te achten; 
dat voorts de werken, waarop het bijzondere 
toezicht werd uitgeoefend, op I Januari 1941 
reeds waren voltooid, zoodat na dien datum 
geen kosten deswege meer in rekening had
den behooren te worden gebracht; dat ten 
slotte van de omstandigheid, dat behoefte 
aan een vergunning bestaat, geen misbruik 
mag worden gemaakt voor het verkrijgen 
van geldelijke voordeelen; 

dat van deze beslissing het bestuur van 
den Buitendijkschen Buitenvelderschen Fol
der in beroep is gekomen, aanvoerende dat 
door vier der bestuursleden van 27 Aprii 1939 
-1 Januari 1942 een bedrag is ontvangen van 
f 2344.61; dat hiervan nu f 1966.83 aan de 
gemeente Amsterdam terug moet worden 
betaald; dat de Voorzitter, de heer L.Smeenk 
mondeling met Mr. Donath en Ir. Tuin van 
Amsterdam heeft besproken, dat, zoolang 
van hoogerhand geen bes!issing is genomen 
op het request van Amsterdam tegen het 
toezicht, deze gelden kunnen uitgekeerd 
worden, en de gemeente Amsterdam hierop 
nimmer zal teruggrijpen; dat dit nu we! geen 
officieele instantie was, maar dat, daar de 
verschillende problemen altijd eerst monde
ling worden besproken, deze gelden geheel 
te goeder trouw zijn uitgekeerd; dat nu ruim 
drie jaren verstreken zijn, voordat in deze 
zaak uitspraak is gedaan; dat deze vertraging 
van afwikkeling door zijn bestuur ten zeerste 
wordt betreurd, daar, indien de beslissing 
eerder was genomen, het terug te betalen 
bedrag aanmerkelijk minder was geweest; 
dat mede indertijd de salarissenverhooging 
van de bestuursleden zijn afgesprongen, om
dat door hen gelden werden ontvangen als 
Commissie van Toezicht op de werken in het 
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Boschplan; dat het bestuur ten slotte be
treurt, dat een onderzoek heeft plaats gevon
den in den polder vanwege de provincie, 
waarbij de Heer van Tuin van Amsterdam 
tegenwoordig was en geen der bestuursleden 
van den polder, waardoor hoor en wederhoor 
ter plaatse was uitgesloten; weshalve het 
heeft verzocht te beslissen, dat het bedrag 
ontvangen van 27 April 1939 tot I Januari 
1941 niet behoeft te worden terugbetaald en 
alleen het bedrag, ontvangen in 1941, aan 
de gemeente behoort te worden gerestitu
eerd; 

0. dat in het beroepschrift van het polder
bestuur de juistheid van de onderwerpelijke 
beslissing van den Commissaris en de Be
stuursraden der provincie Noordholland, 
waarbij de aan de vergunning van 26 April 
1939 verbonden voorwaarde met toepas
sing van artikel 18 der Keurenwet is ver
nietigd, niet wordt aangevochten, doch dat 
daarbij enkel bezwaar wordt gemaakt tegen 
de restitutie van het door het gemeentebe
stuur van Amsterdam, ingevolge de ver
nietigde voorwaarde, over het tijdvak van 
27 April 1939 tot I Januari 1941 betaalde 
bedrag, op grond dat bij een met een tweetal 
ambtenaren der gemeente Amsterdam ge
houden bespreking van die zijde zou zijn toe
gezegd, dat het, hangende de door het pro
vinciaal bestuur omtrent het verzoek om 
vernietiging van de voormelde voorwaarde 
te nemen beslissing, krachtens die voorwa-ar
de reeds betaalde niet zou worden terugge
vorderd; 

dat echter de kwestie van de restitutie 
tengevolge van de vernietiging van de meer
gemelde voorwaarde buiten het beroep in
gevolge artikel 23 juncto artikel 21 der Wa
terstaatswet 1900 in verband met artikel 18, 
2° lid der Keurenwet omgaat en mitsdien 
langs den hier gekozen weg niet tot oplos
sing kan komen; 

Gezien de Keurenwet ; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening n°. 23/ 1940 van den Rijkscom~is
saris voor het bezette Nederlandsche geb1ed 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

den appellant in zijn beroep niet-ontvan-
kelijk te verklaren. (A. B.) 

z4 December z942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Econ. Sanctiebesluit 1941, 
art. 1 lid 2.) 

Uit den inhoud der gebezigde bewijs
middelen kon zeer zeker het bewezen
verklaarde (opzettelijk in strijd met het 
Slachtverbod 1940 varkens II een var
ken slachten) worden afgeleid; dit wordt 
niet anders door de motiveering van de 
straf, te weten, dat verdachte te goeder 
trouw was in zijne meening, dat het hier 
betrof een huisslachting voor de G., ook 
al neemt men aan, dat het Hof hier be
doelt, dat deze de G. vergunning voor 
huisslachting had. Ook al meende req. 
zulks te goeder trouw, dan wordt daar
mede niet teniet gedaan de omstandig-

heid, dat hij zulk een huisslachting voor 
een ander niet in zijn, req.'s huis mocht 
ten uitvoer brengen, hetgeen hem, blij
kens zijn erkentenis voor den Econ. 
Rechter, waarbij hij trouwens van huis
slachting niet repte, zeer goed bekend 
was. Het Hof was dus blijkens voormel
de, zij het minder gelukkig geformuleer
de overweging, kennelijk van oordeel -
en kon dat zijn - dat hier uitsluitend 
sprake was van een verzachtende om
standigheid, doch geenszins van het niet 
aanwezig zijn van het ten laste van req. 
bewezen verklaarde opzet. 

Anders: Adv.-Gen. Holsteijn. 

Op het beroep van W. W . S., van beroep 
cafehouder, wonende te Rossum, req. van 
cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 
te Arnhem van 29 Juni 1942, houdende in 
hooger beroep bevestiging met na te melden 
uitzondering van een vonnis van den Econ. 
Rechter bij de Arr.-Rechtbank te Arnhem 
d.d. 24 Nov. 1941, waarbij req. terzake van 
,,opzettelijk handelen in strijd met een bij of 
krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit ge
steld verbod of vastgesteld voorschrift met 
aanhaling van artt. 1, 14, 15 Econ. Sanctie
besluit 1941·, artt. 1, 4, 7, 15, 18 Voedselvoor
zieningsbesluit, artt. 1, 36 Landbouwcrisiswet 
1933, artt. 1, 2, 3 Slachtverbod 1940 Varkens 
II, is veroordeeld tot eene gevangenisstraf 
van twee maanden, hebbende het Hof het 
vonnis voor wat betreft de aan den verdachte 
opgelegde straf en de motiveering daarvan 
vemietigd en hem veroordeeld tot eene ge
vangenisstraf van veertien dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

De Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank 
te Arnhem heeft bij mondeling vonnis van 
24 Nov. 1941 den verdachte ter zake van ,,op
zettelijk handelen in strijd met een bij of 
krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit ge
steld verbod of vastgesteld voorschrift", met 
aanhaling van de artt. 1, 14, 15 Econ. Sanc
tiebesluit 1941, 1, 4, 7, 15, 18 Voedselvoor
zieningsbesluit, 1, 36 Landbouwcrisiswet 1933 
en 1, 2, 3 Slachtverbod 1940 Varkens II, ver
oordeeld tot eene gevangenisstraf voor den 
tijd van twee maanden. In hooger beroep 
heeft het Gerechtshof te Arnhem bij arrest 
van 29 Juni 1942 dat vonnis bevestigd behal
ve voor wat betreft de aan verdachte opge
legde straf en de motiveering daarvan, het 
vonnis in zooverre vernietigd en op die pun
ten opnieuw rechtdoende, de op te leggen 
straf aldus gemotiveerd: ,,dat het Hof van 
oordeel is dat met het oog op den aard van 
het feit en de persoon van verdachte en re
kening daarmede houdende, dat het Hof aan
neemt dat verdachte te goeder trouw was in 
zijne meening dat het hier betrof een huis
slachi:ing voc,r J. de G., met het opleggen van 
na te melden straf meent te kunnen vol
staan", en voorts den verdachte veroordeeld 
tot eene gevangenisstraf van veertien dagen. 

Tegen 's Hofs arrest is namens den ver
dachte beroep in cassatie ingesteld. Req. heeft 
bij schriftuur aangevoerd: 
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S. en/of v. t. van art. 359 Sv. en artt. 1, 4, 
7, 15, 18 van het Voedselvoorzieningsbesluit 
d.d. 21 Dec. 1940 (V.B. 2 d .d. 13 Jan. 1941 
no. 12), artt. 1, 14, 15 Econ. Sanctiebesluit, 
art. 1, 36 Landbouw-Crisiswet 1933, artt. 1, 2, 
3 Slachtverbod 1940 Varkens II. 

door in bovengenoemd arrest d .d. 29 Juni 
1942 bewezen te verklaren, dat ,,verdachte 
te Rossum op of omstreeks 26 Aug. 1941 op
zettelijk in strijd met het Slachtverbod 1940 
Varkens II een varken heeft geslacht, 

aangezien uit de aangehaalde beroepsmid
delen niet kan worden afgeleid, dat verdachte 
opzettelijk in strijd met het Slachtverbod 
2940 Varkens II een varken heeft geslacht, 
waar het Hof heeft aangenomen, dat ver
dachte ,,te goeder trouw was in zijne mee
ning, dat het hier betrof een huisslachting 
voor J. de G.". 

Het middel acht ik deugdelijk. De Econ. 
Rechter heeft het bewezenverklaarde telaste
gelegde, n.l. dat verdachte te Rossum op of 
omstreeks 26 Aug. 1941 opzettelijk in strijd 
met het Slachtverbod 1940 Varkens II een 
varken heeft geslacht, als bewezen kunnen 
aannemen op grond van den tot het bewijs 
gebruikten inhoud der gebezigde bewijsmid
delen, bepaaldelijk ook dat verdachte opzet
telijk in strijd met het Slachtverbod 1940 
Varkens II handelde, waar de voor het be
wijs gebruikte verklaring van verdachte en
der meer inhoudt, dat hij op 26 Aug. 1941 in 
den kelder van zijn woning te Rossum op 
verzoek van zijn buurman J. de G., een aan 
dezen toebehoorend varken heeft geslacht, 
terwijl hij wist, dat het slachten van varkens 
verboden was, tenzij van dit verbod onthef
fing was verleend door of vanwege de Neder
landsche Veehouderijcentrale, welke onthef
fing hij voor het slachten van bedoeld varken 
noch had aangevraagd noch verkregen. Naar 
mijne meening heeft echter het Hof het door 
verdachte opzettelijk in strijd met het Slacht
verbod 1940 Varkens II handelen niet op 
grond van den voor het bewijs gebruikten in
houd der bewijsmiddelen, met name niet op 
grond van voormelde verklaring van ver
dachte kunnen aannemen, waar het Hof, blij
kens zijne motiveering der straf, aannam, dat 
verdachte te goeder trouw meende, dat het 
hier betrof een huisslachting voor J . d. G ., 
zoodat 's Hofs arrest t. a. v. de bewezenver
klaring niet behoorlijk met redenen omkleed 
is. Derhalve concludeer ik tot vemietiging 
van het bestreden arrest en tot verwijzing 
der zaak naar een aangrenzend Gerechtshof 
ter berechting en afdoening op het bestaande 
hooger beroep. 

D e Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij schriftuur, luidende (zie 
conclusie); 

0. dat bij het in zooverre bevestigde von
nis met qualificatie als voormeld ten laste 
van req. is bewezen verklaard, dat hij enz. 
(zie conclusie) ; 

0. dat het Hof de opgelegde straf aldus 
heeft gemotiveerd: ,,dat het Hof enz. (zie 
conclusie); 

0 . dat het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. immers, dat uit den inhoud der gebezig
de bewijsmiddelen, waaruit blijkt, dat req. 
tijdens het slachten van een varken in den 
kelder zijner woning door de verbaliseerende 
ambtenaren is betrapt, terwijl hij voor den 
Econ. Rechter heeft opgegeven, dat hij dat 
varken slachtte op verzoek van zijn buurman 
de G ., wetende, dat zulks verboden was, zeer 
zeker het bewezen verklaarde kon worden 
afgeleid en dit niet anders wordt door de 
motiveering van de straf door het Hof, te 
weten, dat verdachte te goeder trouw was in 
zijne meening, dat het hier betrof eene huis
slachting voor genoemden de G., ook al 
neemt men aan, dat het Hof hier bedoelt dat 
deze de G. vergunning voor huisslachting 
had; 

dat toch, ook indien req. zulks te goeder 
trouw meende, daarmede niet wordt te niet 
gedaan de omstandigheid, dat hij zulk een 
huisslachting voor een ander niet in zijn, re
quirants huis mocht ten uitvoer brengen, het
geen hem, blijkens zijn erkentenis voor den 
Econ. Rechter, waarbij hij trouwens van 
huisslachting niet repte, zeer goed bekend 
was; 

dat het Hof dus, blijkens voormelde, zij 
het minder gelukkig geformuleerde overwe
ging, kennelijk van oordeel was - en kon 
zijn - dat hier uitsluitend sprake was van 
eene verzachtende omstandigheid, leidend 
tot het opleggen van een geringe straf, doch 
geenszins van het niet aanwezig zijn van het 
ten laste van req. bewezenverklaarde opzet; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

z4 D ecember z94a. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Slachtverbod 1940 Varkens 
II art. 1; Huisslachtingsbesluit 1940 
Varkens, art. 2.) 

Het Hof heeft uit het feit, dat req. 
een gedeelte van het van het geslachte 
varken afkomstige vleesch heeft ver
kocht, kunnen afleiden, dat geen huis
slachting heeft plaats gehad; de vraag 
of zulks terecht is geschied kan in cas
satie niet worden onderzocht. 

Op het beroep van A. van V. te Willeskop, 
van beroep veehouder, req. van cassatie te
gen een arrest van het Gerechtshof te Am
sterdam van 3 Juli 1942, houdende in hooger 
beroep bevestiging van een vonnis van den 
Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Utrecht d.d. 23 Jan. 1942, waarbij req. ter
zake van ,,opzettelijk in strijd handelen met 
een krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit 
gesteld verbod", met aanhaling van de artt. 
15 Voedselvoorzieningsbesluit, r Slachtver
bod 1940 Varkens II en 10, 91 Sr., is veroor
deeld tot eene gevangenisstraf van twee 
maanden. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
S., althans v. t. van art. 1 Slachtverbod 

1940 Varkens II, door uit het feit, dat een 
6edeelte van het van het geslachte varken 
afkqmstige vleesch is verkocht, af te Jeiden, 
dat geen huisslachting heeft plaats gehad; 

0. dat bij het bevestigde vonnis met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld ten 
laste van req. is bewezen verklaard, dat hij 
in of omstreeks de maand Augustus 1941 te 
Willeskop of elders in Nederland opzettelijk 
in strijd met het Slachtverbod 1940 Varkens 
II een varken heeft doen slachten; 

0. naar aanleiding van het voorgestelde 
middel, dat het Hof op den in het middel 
vermelden grond het daarbij bedoelde ver
weer heeft verworpen; doch het Hof uit het 
feit, dat req. een gedeelte van het van het 
geslachte varken afkomstige vleesch heeft 
verkocht, heeft kunnen afleiden, dat geen 
huisslachting heeft plaats gehad, en de vraag 
of zulks terecht is geschied, in cassatie niet 
kan warden onderzocht; 

dat derhalve het middel faalt ; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteijn.] 

(N. J.) 

16 December 1942 . ARREST van den Hoo
gen Raad. (B. W. artt. 744 en 1992; 
Gem.wet art. 275.) 

De enkele omstandigheid, dat belang
hebbende en haar rechtsvoorganger 
sinds menschenheugenis de bedoelde wa
terleiding ten dienste van hun erf onder 
den grond der gemeente hebben gehad, 
wettigt niet de gevolgtrekking, dat een 
recht van erfdienstbaarheid door ver
jaring is ontstaan, aangezien niet reeds 
het gedurende zekeren tijd hebben en 
gebruikeri van een werk, dat zich op een 
aan anderen toebehoorend naburig erf 
bevindt, een voortdurende en zichtbare 
erfdienstbaarheid doet geboren worden, 
doch daartoe mede noodig is, dat men 
dit met den wil van een tot de erf
dienstbaarheid gerechtigde heeft gedaan. 

Aan den anderen kant sluit het feit, 
dat belanghebbende's rechtsvoorganger 
in 1858 van de gemeente vergunning 
heeft verkregen om de waterleiding aan 
te brengen, het bestaan van een recht 
van erfdienstbaarheid niet uit, omdat 
daaruit weliswaar volgt , dat, behoudens 
bijzondere omstandigheden, die rechts
voorganger niet door verjaring het be
doelde zakelijke recht kon verkrij gen, 
doch niet, dat zulks ook ten aanzien va1' 
<liens rechtsopvolger het geval was. 

Indien de gemeente krachtens een aan 
belanghebbende toekomend recht van 
erfdienstbaarheid de aanwezigheid van 

de leiding moet gedoogen, mist zij het 
recht om ter zake daarvan belasting te 
heffen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Secretaris der gemeente Delft tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingc n te 's-Gravenhage van 8 
Juni 1942, betreffende den aan de N. V. ,,X" 
te Delft, opgelegden aanslag in de belasting, 
genaamd ,,precariorecht", dier gemeente over 
1941; 

Gehoord de raadslieden van partijen; 
Gezien de stukken; 
0. dat volgens de Verordening op de hef

fing van precariorecht in de gemeente Delft, 
in die gemeente onder den naam van ,,pre
cariorecht" een belasting wordt geheven on
der andere voor het hebben van voorwerpen 
op, onder of boven openbaren gemeente
grond, behoudens dat volgens art. 6 der Ver
ordening deze belasting niet wordt geheven 
voor onder andere het hebben op, onder of 
boven openbaren gemeentegrond van voor
werpen, welke daar ingevolge wettelijk voor
schrift kosteloos of tegen een bij of krach
tens dat voorschrift bepaalde vergoeding 
moeten warden gedoogd; 

0. dat aan belanghebbende over het jaar 
1941 een aanslag in voormelde belasting is 
opgelegd wegens het hebben van een leiding 
(houten koker) in openbaren gemeentegrond 
in de Koommarkt 0ostzijde en in de Huyter
straat te Delft tot het onttrekken van koel
water aan de gracht aan de Koommarkt; 

dat belanghebbende van de beschikking 
van den Secretaris der gemeente, waarbij 
deze aanslag na reclame is gehandhaafd, is 
opgekomen bij den R. v. B ., stellende: dat 
van bedoelde waterleiding door belangheb
bende gebruik wordt gemaakt ten behoeve 
van haar aanliggende distilleerderij en de 
gemeente naar de bepalingen van het bur
gerlijk recht verplicht is dat gebruik te ge
doogen; dat toch blijkens in belanghebbende's 
bezit zijnde acten van overdracht reeds in 
1859 tusschen de eigenaren van de twee aan 
elkaar grenzende distilleerderijen, welke te
genwoordig te zamen belanghebbende's dis
tilleerderij uitmaken, betreffende die, toen 
reeds bestaande, waterleiding overeenkom
sten zijn gesloten; dat die leiding reeds 
eeuwen Jang in een of anderen vorm ten 
dienste van het steeds in belanghebbende's 
pand uitgeoefende distilleerbedrijf aanwezig 
moet zijn geweest; dat de gemeente tevoren 
nimmer aanleiding heeft gevonden om ter 
zake van die leiding precariorecht te heffen 
en ook hieruit kan worden afgeleid, dat de 
gemeente vroeger het recht van belangh'eb
bende heeft erkend; dat derhalve de aanslag 
ten onrechte is opgelegd , hetgeen ook volgt 
u it art. 6 der Verordening; 

dat de Secretaris der gem eent e hiert egen 
heeft aangevoerd : dat het hier niet gaat over 
gedoogen of over verjaring, <loch slechts om 
de betaling van de b elasting en de gemeente 
onbetwistbaar het recht heeft om ter zake 
van de bedoelde leiding belasting t e heffen ; 
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dat art. 6 der Verordening hier niet van toe
passing is; 

dat de Raad van Beroep heeft overwogen: 
,,dat belanghebbende ter zitting van den 

Raad heeft overgelegd een notarieel proces
verbaal van openbare verkooping, gehouden 
ten overstaan van Notaris Mr. Bartholomeus 
van Berckel te Delft op ro November 1870, 
van de branderij ,,De verkeerde W ereld", 
waarbij de Rechtsvoorganger van belang
hebbende als kooper optrad en in welk pro
ces-verbaal de onderwerpelijke waterleiding 
wordt beschreven; 

,,dat bovendien door belanghebbende zijn 
overgelegd eenige afschriften uit het Archie£ 
der Gemeente Delft, waardoor is komen vast 
te staan, dat aan den rechtsvoorganger van 
belanghebbende op 19 Maart 1858 door de 
Gemeente consent verleend werd tot het 
daarstelle n van een waterriool door de Huy
tersteeg naar de gracht van de Koommarkt 
zonder dat blijkt van eenige door de Ge
meente geeischte vergoeding, zoodat aange
nomen moet worden, dat dit consent koste
loos gegeven is ; 

,,dat uit opgemelde feiten volgt, dat be
langhebbende en haar rechtsvoorganger sinds 
menschenheugenis een waterleiding onder 
den gemeentegrond hebben gehad; 

,,dat het hier betreft een voortdurend en 
zichtbaar servituut; dat dit servituut niet is 
van zoodanigen aard, dat het de b estemming 
ten openbaren nutte van den gemeentegrond 
in genoemde wegen zou doen teloor gaan, 
zijnde dit immers niet door de Gemeente ge
steld en evenmin op andere wijze gebleken; 

,,dat belanghebbende derhalve door ver
jaring een servituut ten laste van d en open
baren gemeentegrond van de Koornmarkt 
Oostzijde en Huyterstraat heeft gekregen, 
tengevolge waarvan de Gemeente krachtens 
burgerlijke wetgeving verplicht is de bedoel
de leiding kosteloos te gedoogen, zoodat 
overeenkomstig art. 6 van genoemde Veror
dening daarvoor geen belasting verschuldigd 
en de aanslag t en onrechte opgelegd is;" 

waama de R aad de beschikking van den 
gemeente-secretaris en d en aanslag heeft ver
n ietigd; 

O. dat in cassatie wordt gesteld: 
S. of v. t. van de artt. SSS, 560, 564, 585, 

586, 590, 591, 592, 594, 604, 608, 639, 721, 
724, 742, 744, 1983, 1992, 1993, 1996, 1997 
B. W., de artt. 275, 277, 299, 300, 301 der 
Gemeentewet, art. 16 der wet van 19 Dec. 
1914 S. 564 en de artt. 1, 2, 3, 6 van de Ver
ordening op de heffing van precariorecht in 
de Gemeente Delft van 12 Juli 1934, goed
gekeurd bij K. B. van 19 September 1934 
No. 27, doordien de R . v. B ., uit de in de 
aangevallen uitspraak vermelde en vastge
stelde feiten afleidende, dat belanghebbende 
en haar rechtsvoorganger sinds menschen
heugenis een waterleiding onder den ge
meentegrond hebben gehad en uit overwe
ging, dat het hier betreft een voortdurend en 
zichtbaar servituut, ten onrechte de conclu
sie trekt, dat belanghebbende door verjaring 
een servituut heeft verkregen, 

daarbij voorbijziende, dat deze conclusie 
daardoor gee nszins gerechtvaardigd is, inte
gendeel de feiten zich daartegen verzetten, 
aangezien het in de uitspraak omschreven en 
vastgestelde consent uitsluit het voor ver
jaring vereischte bezit als eigenaar, hebbende 
de R . v. B . overigens noch omtrent dit bezit 
noch omtrent de <laden of handelingen van 
belanghebbende en haar rechtsvoorgq11ger 
ee nig onderzoek gedaan of beslissing gegeven, 

zijnde derhalve ten onrechte, op een on
juiste n, althans die beslissing· niet rechtvaar
digenden grond, art. 6 der aangehaalde V er
ordening toepasselijk geacht, terwijl overi
ge ns omtrent eenigen anderen grond voor toe
passing van dit artikel een onderzoek niet is 
ingesteld noch een beslissing is gegeven; 

0. hieromtrent: 
dat inderdaad de enkele omstandigheid, 

dat belanghebbende en haar rechtsvoorgan
ger sinds m enschenheugenis de bedoelde wa
terleiding t e n dienste van hun erf onder den 
grond der gemeente hebben gehad, niet de 
gevolgtrekking wettigt, dat een recht van 
erfdienstbaarheid door verjaring is ontstaan, 
aangezien niet reeds het gedurende zekere n 
tijd hebbe n en gebruiken van een werk, dat 
zich op een aan een ander toebehoorendnabu
rig erf bevindt, een voortdurende en zicht
bare erfdienstbaarheid doet geboren worden, 
doch daartoe mede noodig is, dat men dit 
met den wil van een tot de erfdienstbaarheid 
gerechtigde heeft gedaan; 

dat aan d en anderen kant het feit, dat be
langhebbende's rechtsvoorganger in 1858 van 
de gemeente vergunning heeft verkregen om 
de waterleiding aan te brengen, het bestaan 
van een recht van erfdienstbaarheid niet uit
sluit, omdat daaruit weliswaar volgt, dat, 
behoudens bijzondere omstandigheden, waar
omtrent niets is gesteld of gebleken, die 
rechtsvoorganger niet door verjaring het be
doelde zakeliike recht kon verkrijgen, doch 
niet, dat zulks ook ten aanzien van <liens 
rechtsoovolger het geval was; 

dat derhalve de bestreden uitspraak moet 
worden vemietigd en alsnog verwijzing moet 
volgen; 

dat de Hooge Raad nog opmerkt, dat, 
anders dan de R. v. B . heeft geoordeeld, de 
hierboven vermelde bepaling van art. 6 der 
Verordening niet het oog heeft op voor de 
gemeente naar burgerlijk recht bestaande 
verplichtingen, doch dit op de beslissing van 
het geding niet van invloed kan zijn, omdat, 
ook indien de gemeente krachtens een aan 
belanghebbende toekomend recht van erf
dienstbaarheid de aanwezigheid van de wa
terleiding moet gedoogen, zij het recht mist 
om ter zake daarvan belasting te heffen; 

Vemietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar den R aad van 

B eroep voor de Directe Belastingen voor
noemd ter behandeling en beslissing der zaak 
in voltallige vergadering met inachtneming 

.van dit arrest. 
(N. J.) 
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:r7 December z942. ARREST van den Hoo
gen R aad. (Octrooiwet art. 34.) 

De stelling van het middel, dat bij het 
verleenen van eene licentie volgens art. 
34 lid 2 Octrooiwet dezelfde belangen in 
het geding zijn als bij het verleenen van 
eene licentie krachtens het eerste lid 
van dat art., kan niet warden aanvaard. 

Het zesde lid van dit art. geeft geen 
richtsnoer bij het bepalen van de daarbij 
geregelde vergoeding. De wet heeft hier 
den rechter volle vrijheid willen laten. 
Door de, voor rekening van het Hof blij
vende, wijze om tot het bepalen van de 
vergoeding te geraken is dan oak geen 
der aangehaalde bepalingen der wet ge
schonden. 

De N. V. Gloeilampenfabriek ,,Radium", 
gevestigd te Tilburg, eischeres tot cassatie 
van een op 8 December 1941 door het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage (1942, No. 178) 
tusschen partijen gewezen arrest, adv. ~fr. 
A. F. Visser van IJ zendoom, 

tegen: 
de N. V. Philips Gloeilampenfabrieken, ge
vestigd te 's-Gravenhage, verweerster in cas
satie, adv. Mr. G. H. C. Bodenhausen. 

De Hoage Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
,,dat ,,Radium" is houdster van het Ne

derlandsch octrooi 35723 voor eene ,,werk
wijze voor het vervaardigen van roosters voor 
electrische ontladingsbuizen en een ontla
dingsbuis voorzien van een rooster, vervaar
digd volgens deze werkwijze", aan haar ver
leend onder dagteekening 16 Mei 1935, en 
ge1ntimeerde - verder te noemen ,,Philips" 
- is houdster van het Nederlandsch octrooi 
13405 voor een ,,Rooster voor een electrisch 
ontladingstoestel", verleend onder dagteeke
ning 7 Juni 1925; 

dat bij onherroepelijk geworden beschik
king van den Octrooiraad van 20 Maart 1939 
aan Radium eene licentie is verleend tot toe
passing van laatstgenoemd octrooi, voor zoo
veel deze noodig is voor toepassing van het 
eerstgenoemde voor deszelfs rechtsge!digen 
duur; 

dat partijen omtrent het bedrag der door 
Radium aan Philips voor deze dwanglicentie 
te betalen vergoeding niet tot overeenstem
ming hebben kunnen komen en zich evenmin 
tot den Octrooiraad hebben gewend ter vast
stelling van dit bedrag; 

dat Radium zich ter vaststelling daarvan 
heeft gewend tot de Rechtbank en deze bij 
vonnis van 25 Februari 1941, een deskun
digenbericht heeft gelast; 

dat Radium van dit vonnis tijdig heeft ge
appelleerd en Philips incidenteel appel heeft 
ingesteld; 

dat bet Hof dit vonnis beeft vemietigd en, 
alvorens verder te beslissen, Philips beeft 
toegelaten door getuigen te bewijzen: 

dat bet praktiscb niet mogelijk is gebleken, 
bet rooster van een versterkerbuis op andere 
wijze te vervaardigen dan met toepassing 
van octrooi 13405, en dat de waarde van dit 

octrooi dan oak uitzonderlijk groat is; 
dat het octrooi 35723, afgezien daarvan 

dat het heeft kunnen dienen om een dwang
licentie op octrooi 13405 te verkrijgen, waar
deloos is; 

dat haar netto-winst per versterkerlamp 
voor bet goedkoopste lamptype f 32 en het 
aan de toepassing van haar octrooi 13405 toe 
te schrijven dee! dier winst tenminste f r6 
beloopt; 

dat het Hof daarbij heeft overwogen: 
dat het Hof bet raadzaam acht, de grieven 

van de beide partijen niet elk afzonderlijk te 
behandelen, doch liever achtereenvolgens na 
te gaan met welke factoren rekening is te 
houden bij de bepaling van de onderhavige 
vergoeding; 

dat het Hof er daarbij van uit gaat, dat 
Philips, die tengevolge van de licentie en 
binnen de perken hiervan haar recht ver
loren heeft om Radium te beletten het oudere 
octrooi toe te passen, in de vergoeding van 
de waarde van hetgeen zij heeft af te staan 
hare schadeloosstelling voor dit verlies heeft 
te vinden, en dat het derhalve de vraag is, 
hoeveel de waarde van de licentie bedraagt· 

dat in dit geval deze waarde eensdeels be~ 
paald wordt door de winst, die Philips dankt 
aan de toepas~ing van haar octrooi; 

dat deze wmst niet, gelijk de Rechtbank 
heeft beslist, slechts in aanmerking is te ne
men tot het bedrag eener ,,maatschappelijk 
gerechtvaardigde" winst - eene beperking 
waartoe de Octrooiwet noch hare geschiede~ 
nis aanleiding geeft - ,doch tot haar werke
lijk bedrag, voor zoover de winst niet op 
~mrechtmatige wijze verkregen zou zijn, wat 
m deze echt<:r zelfs niet is beweerd; 

__ dat met d1t bedrag ten volle rekening zal 
z1Jn te houden, onverschillig welke winst 
Radi~m maakt, en degeen die eene dwang
hcent1e aanvraagt vrijwillig het gevaar loopt, 
dat als gevolg van de waarden der betrokken 
octrooien de hoogte der vergoeding zijne 
winst zelfs zal overtreffen; 

dat anderdeels bij het bepalen van de 
waarde der licentie moet warden rekening 
gehouden met de beteekenis van de uitvin
ding van Radium, omdat naarmate deze be
langrijker is tegenover de uitvinding van 
Philips, de waarde van Philips' octrooi door 
de vinding van Radium is verkleind en naar
mate zij minder belangrijk is, de waarde van 
Philips' octrooi er minder door wordt aange
tast, en in diezelfde maten de winst, we!ke 
Philips tot nu toe met haar octrooi behaald 
heeft, een kleinere of grootere, of misschien 
we! overwegende factor zal uitmaken bij de 
bepaling van de waarde der licentie; 

dat overigens het Hof juist voorkomt de 
vergoeding afhankelijk te doen zijn van het 
gebruik, dat Radium inderdaad van de licen
tie zal maken en dus te doen afhangen van 
Radium's omzet; 

dat, wat dezen omzet betreft, een percen
tage van Radium's netto factuurbedragen 
der door haar met gebruikmaking van de 
licentie te vervaardigen en te plaatsen arti
kelen kan warden aanvaard als eene bruik
bare en aannemelijke basis voor de bereke-
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ning van de vergoeding, waarbij dan echter 
door gelijktijdige vaststelling van eene mini
mum vergoeding kan worden gewaakt tegen 
het door de Rechtbank terecht geducht ge
vaar, dat Radium ten slotte zou kunnen vast
stellen, welk bedrag Philips als vergoeding 
verkrijgt; 

dat, wat aangaat de waarde der uitvindin
gen het Hof zich vooralsnog niet in staat 
acht die met behulp van hetgeen in deze pro
cedure is gebleken vast te stellen, en dit 
evenzeer geldt voor de winst van Philips; 

cl.at Philips op beide punten getuigenbe
wijs heeft aangeboden en het Hof termen 
aanwezig acht, haar tot dit bewijs toe te la
ten; 

dat uit 's Hofs overwegingen blijkt, dat de 
eerste en de vijfde grief van R adium, als
mede de grieven van Philips, gegrond zijn 
bevonden, en het vonnis dus niet in stand 
ken blijven; 

0 . dat als middel van cassatie is voorge
steld: 

S., althans v. t. van de artt. 48, 103, 104, 
:c99, 2oo, 332, 343, 347, 353 Rv., 1, 30, 31, 
32, 33, 34, 54 Octrooiwet S . 1910 no. 313, 
:c902, 1903 en 1932 B. W., 

door te overwegen en te beslissen als hier
voren vermeld; 

aldus, bij de bepaling van de aan den 
octrooihouder te betalen vergoeding wegens 
een door den Octrooiraad krachtens den eer
sten zin van lid 2 van art. 34 verleende licen
tie, in R .O. 1 tot en met 5 principes aan
vaardende, die strijden met de wettelijke re
geling op dit stuk, 

immers ten onrechte als grondregelen aan
vaardende: 

1 °. dat de eigenaar van het oudere octrooi 
in de vergoeding van de waarde van hetgeen 
hij heeft afgestaan, zijn schadeloosstelling 
voor dat verlies heeft te vinden, en dat der
halve de vraag is, hoeveel de waarde van de 
licentie bedraagt; 

2 °. dat deze waarde eensdeels bepaald 
wordt door de winst die de octrooihouder, 
Philips, dankt aan de toepassing van zijn 
octrooi; 

3 °. dat die winst ook dan ten volle in aan
merking is te nemen, wanneer die winst eene 
.,maatschappelijk gerechtvaardigde winst" 
te boven gaat; 

4 °. dat met die winst ten volle rekening 
zal zijn te houden onverschillig welke winst 
de licentieverkrijger, Radium - waarvan 
niet is beweerd, dat zij op abnormaal kost
bare wijze produceert en/of handel drijft -
maakt, ook indien deze voor normale prijzen 
verkoopt; 

en aldus voorbijziende, dat de verplichting 
eene licentie te geven, ook in een geval als 
het onderhavige, bedoeld is als een belangrijk 
correctief tegen schadelijke gevolgen van het 
uit het octrooi voortvloeiende monopolie, 
daar het aanvaarden van de voormelde grond
regelen de licentie als correctief te niet doet, 
althans ernstig aantast, zeker in die gevallen 
waarin de octrooihouder een zeer hooge 
winst, respectievelijk een .,maatschappelijk 
niet gerechtvaardigde winst", maakt, en 

daardoor de grenzen van een als .,behoor-lijk" 
bedoelde vergoeding zullen worden over
schreden, en dat die correctie geheel teniet 
wordt gedaan en de vergoeding in het geheel 
niet behoorlijk is, indien de vergoeding door 
het volgen van die richtlijnen zoo hoog wordt, 
dat de vergoeding de door den licentiever
krijger, Radium - waarvan niet is beweerd 
dat zij op abnormaal kostbare wijze produ
ceert en/of handel drijft - te maken winst 
zal overtreffen, ook indien deze voor normale 
prijzen verkoopt; 

en aldus ten onrechte voor het verdere ge
ding als niet ter zake dienende terzijde stel
lende, de vragen of Philips niet een zeer 
hooge winst maakt, respectievelijk niet een 
winst maakt, die maatschappelijk niet ge
rechtvaardigd is, en of eene aldus bepaalde 
vergoeding de winst van Radium, de licentie
verkrijger, ook indien deze voor normale prij
zen verkoopt, - en waarvan niet is beweerd 
dat zij op abnormaal kostbare wijze produ
ceert en/of handel drijft - zal overtreffen, en 
ten onrechte afsnijdende de daarmede corres
pondeerende weren (zienswijzen) van Ra
dium, en ten onrechte Radium noodzakende 
tot een debat, en een bewijs, op een met de 
wet strijdenden grondslag; 

aan al hetwelk niet afdoet het in R.O. 6 
overwogene en besliste, daar door het daar 
overwogene en besliste die onjuiste principes 
en de onaanvaardbare gevolgen daarvan niet 
worden aangetast, zeker niet nu Philips heeft 
gesteld en aan haar te bewijzen is opgedragen 
hetgeen in de eerste twee alinea's van het 
hierboven opgenomen probandum is om
schreven; 

0. hieromtrent: 
dat het middel betoogt, dat het Hof bij het 

bepalen van de vergoeding te betalen door 
hem, die de licentie verkreeg, heeft gehan
deld in strijd met de aan het verleenen van 
eene dwanglicentie ten grondslag liggende 
regels, en blijkens de gegeven toelichting 
daarmede bedoelt te stellen, dat elke ver
plichting tot het verleenen van zulk eene 
licentie stoelt op de eene zelfde gedachte, be
scherming van het algemeen belang tegen de 
schadelijke gevolgen van het monopolie dat 
in een octrooi ligt besloten, welke bescher
ming bij het door het Hof gevolgde systeem 
niet tot haar recht zoude komen; 

dat het middel aldus inhoudt de stelling, 
dat bij het verleenen van eene licentie vol
gens art. 34 lid 2 van de Octrooiwet dezelfde 
belangen in het geding zijn, als bij het ver
leenen van eene licentie krachtens het eerste 
lid van dit artikel, doch deze stelling niet 
kan worden aanvaard, immers het in het eer
ste lid aan de orde zijnde algemeen belang 
niet mag worden vereenzelvigd met het be
lang van hem, die voor de toepassing van 
eene later geoctrooieerde uitvinding eene li
centie behoeft, op welk belang het tweede 
lid van art. 34 het cog heeft; 

dat voorts art. 34 in zijn zesde lid geen 
richtsnoer geeft bij het bepalen der bedoelde 
vergoeding en uit de geschiedenis der tot
standkoming van dit artikel niet anders valt 
af te leiden dan dat men den rechter hier voile 
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vrijheid wilde laten; 
dat dan ook geen der aangehaalde wette

lijke bepalingen door de, voor rekening van 
het Hof blijvende, wijze om tot het bepalen 
der vergoeding te geraken, is geschonden; 

dat het middel derhalve faalt; 
Verwerpt het beroep. (Salaris f 350. Red.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
De vraag, welke dit middel stelt, en voor

zoover mij bekend, voor de eerste maal aan 
het oordeel van den Hoogen Raad wordt 
onderworpen, is deze, of de Octrooiwet, in 
art. 34 lid 1 en 2 de gevallen regelend, waarin 
licenties moeten worden verleend, daarmede 
in aard en wezen geheel verschillende om
standigheden op het oog heeft, welke tot het 
verleenen van licenties dwingen, dan we! een 
volkomen gelijk uitgangspunt hebben. 

Het middel werpt de stelling op, dat alle 
verplichtingen voortvloeiende uit het eerste 
en tweede lid van art. 34 der Wet op een en 
dezelfde gedachte berusten, n -1. ,.bescher
ming van het algemeen belang tegen de scha
delijke gevolgen van het monopolie", m.a.w. 
dat lid 2 niets anders is dan een uitwerking 
van den algemeenen regel onder lid 1 opge
nomen voor een bijzonder geval, terwijl ver
weerster zich op het standpunt plaatst, dat 
alleen lid 1 de licentie regelt, welke verleend 
moet worden om redenen van algemeen be
Jang. Lid 2 zou het slechts den houder van 
een later of jonger octrooi willen mogelijk 
maken, naast den houder van het oudere oc
trooi 66k zijn uitvinding toe te passen, en het 
z.g. afhankelijk octrooi behandelen, eene uit
legging der bepaling welke van invloed kan 
zijn op de vaststelling van het bedrag der 
vergoeding, welke zoowel voor de licentie 
krachtens lid 1 als voor die ingevolge lid 2 

vermeld, geregeld is in lid 6 van art. 34 der 
Octrooiwet. 

Nu dit lid 6 in het algemeen over vergoe
ding spreekt en daarmede dus zoowel de li
centie krachtens lid 1 als die ingevolge lid 2 

op het oog heeft, zou daarin een beweegreden 
kunnen zijn gelegen om de stelling van het 
middel juist te achten. Toch acht ik dit argu
ment zwak en zeker niet afdoende, daar art. 
34 der Wet, nu van het tegendeel verder niet 
blijkt, evenzeer zoo kan worden gelezen, dat 
lid r en 2 afzonderlijke gevallen noemen voor 
het verleenen van dwanglicenties, terwijl 
daama volgende deelen van dit artikel (de 
leden 4 tot en met 7) de procedure regelen 
welke gevolgd moet worden om de Jicentie te 
verkrijgen en de vergoeding te doen vast
stellen. Deze procedure is dan voor beide 
licenties dezelfde en daaruit behoeft m. i . 
geenszins voort te vloeien, dat de grondslag 
voor beide gevallen genoemd in lid r en 2 ook 
dezelfde moet zijn. 

Zooals ik reeds opmerkte werd tot heden 
het vraagpunt in de rechtspraak nog niet 
behandeld. Ook de literatuur (Drucker, nos. 
428, 435; Telders no. 364; Leon-de Haan, 
biz. 505 volg.) zwijgen er over, terwijl verge
Jijking met hetgeen in buitenlandsche wet-

geving is bepaald niet kan baten, daar de re
geling der dwanglicenties in de Nederland
sche wet opgenomen een uitzonderlijke is. 

De vraag zal dus haar beantwoording moe
ten vinden in de wetsgeschiedenis, en ook 
deze verspreidt geen helder licht. 

U it de Memorie van Toelich ting is de al
gemeene opmerking van belang (o. a . te vin
den bij Moorrees biz. 195 en S. en J. biz. 78): 

,,De vraag, of in deze wet een verplichting 
tot licentie-verleening moet worden opge
nomen, wordt door de Regeering bevestigend 
beantwoord. Zij ziet in die verplichting een 
belangrijk correctief tegen schadelijke gevol
gen van het uit het octrooi voortvloeiende 
monopolie; een correctief dat, mits goed ge
regeld, ook voor den octrooihouder geen on
billijkheid teweeg brengt, omdat natuurlijk 
bij zulk een regeling een behoorlijke vergoe
ding hem niet wordt onthouden." 

Deze opmerking slaat op de beide moge
lijkheden voor het verleenen eener dwang
licentie en noemt de correctieven, welke ,.na
tuurlijk" slechts tegen behoorlijke en billijke 
vergoeding kunnen worden aangebracht. 

Verderop blijkt uit de Memorie van Toe
lichting (Moorrees, biz. 198; S. en J. biz. 78 
vlg.) betreffende het onderscheid, dat te ma
ken valt voor de licenties verleend ex lid 1 

en 2 van art. 34: .,Naast dit algemeene geval 
schijnt het echter wenschelijk op het voet
spoor van de Oostenrijksche en Zwitsersche 
wetten nog uitdrukkelijk als grond voor licen
tiedwang te vermelden de omstandigheid, dat 
van een octrooi slechts gebruik kan worden 
gemaakt met toepassing van een andere vroe-
ger geoctrooieerde uitvinding .. .. . . Onwil van 
den houder van het oudere octrooi zou dan 
kunnen verhinderen, dat van de verbetering 
nut werd getrokken." 

Dit geval .,uitdrukkelijk te noemen ..... . 
is ook daarom noodig, omdat zooals dadelijk 
zal blijken dit geval het geven van bijzon
dere voorschriften vereischt". 

Eerste desbetreffende voorschrift is de we
derkeerigheid der Jicentieverleening. 

.,In de tweede plaats kan in dit geval het 
af te dwingen recht veilig worden beperkt tot 
de toepassing van de eene uitvinding met de 
andere. Het is er hier immers alleen om te 
doen den houder van het latere octrooi de 
exploitatie mogelijk, dien van het vroegere 
octrooi de exploitatie gemakkelijker te ma
ken. De licentie behoeft zich dus niet verder 
uit te strekken dan voor bereiking van dit 
doe! noodig is enz.". 

Het wil mij voorkomen, dat deze uittrek
sels der Memorie van Toelichting, Jeeren, dat 
de Wetgever bedoeld heeft de mogelijkheden 
van dwanglicenties scherp te onderscheiden 
en niet deze op denzelfden grondslag te doen 
rusten. N aast het algemeene geval van lid r 
n.1. licentie wegens het algemeen belang, 
noemt en omschrijft hij uitdrukkelijk een bij 
zonder geval in lid 2. 

Zoo opgevat brengt dit m. i. mede, dat ook 
de algemeene regeling der vergoeding ge
noemd in lid 6 van art. 34, nu deze niet in 
bijzonderheden treedt en niet zegt met welke 
factoren daarbij rekening moet worden ge-



1942 17 DECEMBER 410 

houden in <lien zin uitgelegd dient te worden, 
dat de rechter rekening heeft te houd~n met 
de omstandigheid of hij deze moet toekennen 
uit hoofde van een licentie krachtens lid I 

dan we! van lid 2. 

Het Hof deed dit door bij zijne in het mid
del opgenomen overwegingen factoren te noe
men, welke alleen toepasselijk zijn op een 
dwanglicentie ex lid 2. 

Het middel bestrijdt deze overwegingen om 
vier redenen, daarbij steeds ervan uitgaande 
dat lid 2 van art. 34 slechts een uitwerking 
is van het eerste lid, waarbij Radium dan 
zegt, dat de Rechter we! vrijheid heeft de 
vergoeding te bepalen, doch daarbij niet een 
systeem mag volgen, dat met de beginselen 
van het eerste lid in strijd is. Indien dit juist 
ware, zou het Hof daarmede inderdaad de 
door de Wet gestelde grenzen hebben over
schreden, en in strijd komen met art. 34 lid 6, 
en het middel dus tot cassatie kunnen leiden. 

Ik kan mij met de opvatting van eischeres 
niet vereenigen. Zooals verweersters raads
man bij pleidooi opmerkte, is een octrooi een 
uitsluitend recht op uitvinding, hetwelk den 
houder in staat stelt alleen van die uitvinding 
voordeel te hebben door haar zelf toe te pas
sen en door anderen te beletten haar toe te 
passen. 

Dit heeft tot gevolg, dat een octrooi-pro
duct tegeri een prijs verkocht pleegt te wor
den, welke een monopoliewinst medebrengt. 
Men kan dit maatschappelijk onjuist of on
gewenscht achten, maar de octrooiregeling 
geeft hiertoe aanleiding, en het hangt uit
sluitend van den octrooihouder die zijn pro
duct wil verkoopen af, die prijzen zoo te stel
len, dat het verkoopbaar is; m. i. is de wet
gever zich dit, hier te lande en elders bewust 
geweest, door den duur van een octrooi te 
beperken. Is een octrooi verstreken, dan ziet 
men ook gewoonlijk een scherpe prijsdaling 
doordien de mededinging is mogelijk ge
maakt. Als voorbeeld kan ik daarbij wijzen 
op de prijzen van z.g. veiligheidsscheermes
jes, nadat het Gillette-octrooi verstreken was. 
Zooals de Memorie van Toe!ichting der Wij
zigingswet I93I op art. 47 zegt: 

,,Het aangeboden wetsontwerp heeft in de 
eerste plaats ten doe! om te komen tot een 
partieele wijziging van dat onderdeel dier 
wet, hetwelk betrekking heeft op den duur 
der octrooien. Die duur is, ingevolge art. 47 
der Octrooiwet, thans vijftien jaren, te reke
nen van de dagteekening van het octrooi, 
eene regeling welke reeds dateert van de tot
standkoming dier wet en destijds werd aan
vaard, omdat zij in overeenstemming was 
met hetgeen toentertijd in de meeste buiten
landsche octrooiwetten gold. 

Intusschen heeft zich, in het bijzonder in 
de latere jaren, vrij algemeen een streven 
geopenbaard am te komen tot eene verlen
ging van den duur der octrooien en in ver
schillende landen is dan oak reeds eene rege
ling van <lien aard tot stand gekomen. Dit 
streven vindt hierin zijn grand, dat eene be
hoorlijk rendabele exploitatie der octrooien 
binnen den termijn, in deverschillendewetten 
gesteld, veelal nietmogelijkbleek,zoodatvaak 

den octrooihouder feitelijk de gelegenheid 
ontbrak, van zijne uitvinding de vruchten te 
plukken in de mate, als men zich zulks bij de 
verleening van het octrooi had voorgesteld. 
Zoo werd in Enge!and, dat overigens nag 
eene rege!ing voor speciale gevallen kent, de 
termijn van I4 op I6 jaren gebracht, in 
Duitschland en Oostenrijk van IS op I8 jaren, 
in Zweden en Noorwegen van IS op I7 jaren. 
Neemt men voorts in aanmerking, dat in de 
Vereenigde Staten van Amerika reeds van 
ouds een tijdsduur van I7 jaar, in Belgie en 
Spanje een tijdsduur van 20 jaar geldt, dan 
b!ijkt dat Nederland met een duur van IS 
jaren thans we! aan den lagen kant is. Het is 
dan oak verklaarbaar, dat oak hier te lande 
stemmen zijn opgegaan am eveneens tot eene 
dergelijke verlenging te geraken. 

Ondergeteekenden zijn van meening, dat 
er aanleiding bestaat, aan deze stemmen ge
hoor te geven. 

In het onderhavige ontwerp van wet wordt 
daarom voorgesteld, den in art. 4 7 der Oc
trooiwet genoemden termijn van I5 jaren te 
brengen op I8 jaren, eene verruiming, welke 
oak in vergelijking met hetgeen thans elders 
geldt, redelijk geacht mag warden." 

Hieruit blijkt voldoende, dat de hooge mo
nopolieprijzen voor octrooiproducten be
scherming door de Wet vinden om den uit
vinder te prikkelen en op die wijze de nijver
heid in het algemeen belang te bevorderen. 
Door zijn octrooi kan hij de vruchten pluk
ken welke hij zich voorstelde, waarvoor hij 
moeite heeft gedaan, en gewoonlijk veel geld 
heeft uitgegeven am zijn vinding tot stand 
te brengen. Anderzijds brengt het algemeen 
belang mede, dat de resultaten der uitvinding 
niet te Jang hoog in prijs blijven. Vandaar de 
tijdsgrens in art. 47. 

Een tweede rem ligt in art. 34 lid I. Het 
privilege van den octrooihouder kan in ge
geven omstandigheden - dus onafhankelijk 
van den algemeenen tijdsduur - met het 
algemeen belang in conflict komen, zooals 
Mr. de Haan het in zijn aanteekening (bh.. 
505) uitdrukt. Dan wil de wetgever, dat hier
aan een einde wordt gemaakt, hetzij door 
toepassing van art. 34 lid I, hetzij door ont
eigening krachtens de artt. 97 vlg. Onteige
ningswet. In die gevallen is het monopolie 
van den octrooihouder niet voorbij, als in het 
geval van art. 47, maar verzwakt. Hij moet 
tegen vergoeding een dee! van zijn wettelijke 
rechten prijsgeven. Toepassing van art. 34 
lid I hangt af van verschillende factoren van 
algemeen belang, waarvoor vaste regels niet 
te geven zijn. 

Geheel anders ligt de zaak bij de rege!ing 
van art. 34 lid 2 naar mijn oordeel. Daar is 
sprake van een tweeden man, die een uitvin
ding heeft gedaan op hetzelfde terrein als 
waarop de oorspronkelijke octrooihouder zich 
beweegt. Zoowel am de belangen van den 
tweeden uitvinder tegemoet te komen, als 
am de nijverheid te bevorderen, opdat die 
tweede vinding toepassing kan vinden, moet 
hier de oorspronkelijke octrooihouder een 
dee! van zijn rechten afstaan aan den twee
den. Hier is dus gezocht de belangen van 
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twee elkaar opvolgende ui tvinders met elkaar 
in overeenstemming te brengen, waarbij ook 
op den tijdsduur van het octrooi daarbij geen 
inbreuk wordt gemaakt. 

Het wil mij voorkomen, dat de rechter 
krachtens art. 34 lid 6 vrij is voor dit geval 
andere vergoedingsfactoren in aanmerking te 
nemen, d an wanneer hem een dwanglicentie 
ex lid 1 wordt voorgelegd. De grondslag is 
een geheel andere, want daar speelt alleen 
het algemeen belang een rol. 

Het Hof deed dit in zijn arrest en somde 
daartoe factoren op, welke naar ik meen 
thans in cassatie niet nader te beoordeelen 
zijn, zeker niet nu het alleen een getuigen
bewijs opdroeg omtrent omstandigheden 
welke het wenschte te weten om de vergoe
ding te kunnen bepalen. 

Ik ben dus van oordeel, dat het middel 
niet tot cassatie kan leiden en concludeer tot 
verwerping van het beroep en veroordeeling 
van eischeres in de kosten der procedure. 

(N. J.) 

2z December z942. ARREST van den Hoo
gen R aad. (Sr. art. 14a ; Verord. Rijks
comm. betr. abolitie en gratie, 2-1941, 
art. 3.) 

Art. 14a, 4de lid Sr. schiep voor het 
geval van veroordeeling tot gevangenis
straf van ten hoogste een jaar met toe
passing van het eerste lid van dit artikel, 
dus ingeval die straf geheel voorwaarde
lijk wordt opgelegd, de mogelijkheid voor 
den rechter tevens geldboete op te leg
gen; genoemd art. 14a moet evenwel 
ingevolge art. 3 van de Verordening No. 
2-1941 betreffende de abolitie en de 
gratie buiten toepassing blijven en dus 
is voormelde mogelijkheid voor den 
Rechter niet langer aanwezig. 

Op het beroep van den Proc.-Gen. bij het 
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, req. van 
cassatie tegen een arrest van dat Gerechts
hof van 24 Juni 1942, houdende in hooger 
beroep bevestiging, behoudens na te noemen 
uitzondering, van een mondeling vonnis van 
den Politierechter bij de Arr.-Rechtbank te 
's-Hertogenbosch van 26 Febr. 1942, waarbij 
P . A. B., huisvrouw van C. R., wonende te 
Oss, bij verstek terzake van diefstal, met 
aanhaling van de artt. 10, 14a juncto 23, 310 
Sr., 3, 4 Verordening van den Rijkscommis
saris 1941/2 , is veroordeeld tot eett geldboete 
van dertig gulden en een vervangende hech
tenis van vijftien dagen en tot een gevan
genisstraf van een maand, met bepaling, dat 
de tenuitvoerlegging van deze gevangenis
straf zal worden opgeschort, indien binnen 
acht dagen na het in kracht van gewijsde 
gaan van deze uitspraak een verzoekschrift 
om gratie wordt ingediend, hebbende het 
Hof het vonnis voor zoover de opgelegde 
straffen en de daarvoor opgegeven bijzon
dere redenen betreft, vernietigd en gerequi
reerde, met uitschakeling van de artt. 10 en 
14a Sr. en de artt. 3 en 4 der Verordening 
yan den Rijkscommissaris 1941/2 en met in-

lassching van art. 63 Sr., veroordeeld tot een 
geldboete van dertig gulden en een vervan
gende hechtenis van vijftien dagen. 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
van der Flier; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
,,S., althans v. t. van de artt. 3 van de Ver
ordening van den Rijkscommissaris no. 
2/1941 juncto 14a lid 4 Sr.", welk middel 
zakelijk aldus is toegelicht: 

,,De Politierechter, die een doelmatigheids
standpunt innam, meende naar analogie uit 
het systeem der nieuwere wetgeving de mo
gelijkheid van combinatie van hoofdstraffen 
te moeten aannemen. Dit is geen verboden 
analogie. De analogische wetsinterpretatie 
die art. 1 Sr. verbiedt, is een andere. 

In ieder geval bedoelt art. 3 van Verorde
ning No. 2/1941 niet op te heffen de moge
lijkheid van combinatie van art. 14a lid 4 -
dat tevens geldboete opleggen - heeft niets 
met het instituut der gratie te maken, zooals 
wel de voorwaardelijke veroordeeling. Art. 3 
der Verordening No. 2/1941 schept regeling 
o. a. voor het instituut der gratie, waartoe 
ook gerekend wordt de voorwaardelijke ver
oordeeling. 

Alle met deze Verordening in tegenspraak 
zijnde voorschriften, meer in het bijzonder 
de artt. 14a tot en met 17 van het Neder
landsch Wetboek van Strafrecht blijven bui
ten toepassing, zijn dus niet afgeschaft, d.w.z. 
vinden geen toepassing, voor zooverre betreft 
het rechtsinstituut van de gratie, m.a.w. ook 
voor zooverre betreft de voorwaardelijke ver
oordeeling, maar lid 4 van art. 14a betreft 
juist niet een artikel, dat de voorwaardelijke 
veroordeeling als zoodanig regelt, maar voegt 
de mogelijkheid van een straf toe aan de 
voorwaardelijke veroordeeling en deze laat
ste combinatiemogelijkheid is dus geenszins 
vervallen." 

0 . dat bij het in zoover bevestigde vonnis, 
met qualificatie als voormeld, is bewezen 
verklaard, dat gerequireerde op of omstreeks 
7 Sept. 1941 te Oss met het oogmerk van 
wederrechtelijke toeeigening heeft weggeno
men een tafelkleed, eigendom van C. J. Luijk; 

0. dat bij het bestreden arrest is overwo
gen, dat de behandeling van deze zaak in 
hooger beroep, het Hof tot geen andere be
schouwingen dan die des eersten Rechters 
heeft geleid, behoudens t. a. v. de aan de 
verdachte opgelegde straffen en de daarvoor 
aangevoerde bijzondere redenen, daar den 
Hove met het oog op den aard van het feit 
en de omstandigheden, waaronder het is ge
pleegd, termen zijn voorgekomen na te mel
den straf aan de verdachte op te leggen en 
de door den Politierechter opgelegde straffen 
niet te handhaven; 

,,dat toch het Hof een dergelijke cumula
tieve strafoplegging in strijd acht met de 
bestaande wettelijke bepalingen, waar in 
het Wetboek van Strafrecht bij de desbe
treffende strafbepalingen op de verschillen
de strafbare feiten nimmer van een derge
lijke cumulatieve straf sprake is, <loch steeds 
wordt gesproken van een gevangenisstraf 
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(hechtenis) of geldboete, terwijl ook in het 
Econ. Sanctiebesluit I94I de uitdrukkelijke 
bepaling, dat op de daarbij strafbaar gestelde 
feiten niet alleen een gevangenisstraf (hech
tenis) of een geldboete, doch ook deze beide 
straffen cumulatief kunnen worden opgelegd, 
geheel overbodig zou zijn, indien een derge
lijke strafoplegging steeds mogelijk ware; 

,,dat de Politierechter als een van de arti
kelen, waarop zijn cumulatieve strafopleg
ging is gegrond, art. I4a Sr. vermeldt, waar
bij is bepaald, dat bij een voorwaardelijk op
gelegde gevangenisstraf van maximum een 
jaar, of hechtenis de Rechter tevens een 
geldboete kan opleggen, doch ook dit niet 
juist is, nu in art. 3 der Verordening van den 
R ijkscommissaris d .d. 6 Jan. I94I No. 2 uit
drukkelijk is bepaald, dat art. I4a Sr. voor
taan ,,buiten toepassing moet blijven", zoo
dat, waar de voorwaardelijke straf sindsdien 
niet meer kan worden opgelegd, ook de cu
mulatie der straffen, daar deze slechts een 
sequeel dier voorwaardelijke straf was, voor
taan buiten toepassing moet blijven; 

,,dat de Politierechter naast de beide straf
fen - kenlijk mede op grond van voorschre
ven art. I4a Sr. j 0

• artt. 3 en 4 der voormelde 
Verordening - het bevel van een voorloo
pige opschorting van de tenuitvoerlegging 
dier beide straffen (de zoogenaamde gratie
clausule der Circulaire van den Secr.-Gen. 
van het Dep. van Justitie d.d. 26 Maart I94I 
No. noo) in het beroepen vonnis heeft op
genomen, doch ook hieruit de ongerijmdheid 
van zijn standpunt blijkt, waar volgens dat 
standpunt, juist in een geval, dat naar 
's Rechters oordeel streng moet worden ge
straft - immers naast een geldboete ook nog 
een gevangenisstraf moet worden opgelegd 
- direct daaraan de gratieclausule zou moe
ten worden verbonden;" 

0. wat het middel betreft: 
dat art. 3 rn Sr. tegen diefstal als straf be

dreigt gevangenisstraf of geldboete; dat art. 
I4a, 4e lid van hetzelfde Wetboek echter 
voor het geval van veroordeeling ter zake 
tot gevangenisstraf van ten hoogste een jaar 
met toepassing van het eerste lid van dit 
artikel, dus ingeval die straf geheel voor
waardelijk wordt opgelegd, de mogelijkheid 
voor den rechter schiep tevens geldboete op 
te leggen; dat genoemd art. I4a evenwel in
gevolge art. 3 van de Verordening van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied no. 2/I94I buiten toepassing 
moet blijven en dus voormelde mogelijkheid 
voor den Rechter niet !anger aanwezig is; 

dat toch het standpunt van req., dat het 
voorschrift dat meergenoemd art. I4a buiten 
toepassing moet blijven, niet geldt voor het 
vierde lid van dat artikel, integendeel dat 
vierde lid, oorspronkelijk slechts een onder
deel van de regeling der voorwaardelijke ver
oordeeling, gemaakt heeft tot een zelfstan
dige regeling, den rechter de bevoegdheid 
verleenende om twee hoofdstraffen op te leg
gen in gevallen, waarin dit v66r de buiten
toepassingstelling van art. I4a niet mogelijk 
was, met de woorden van die buiten toepas
singstelling ten eenenmale onvereenigbaar is; 

dat reeds hieruit volgt, dat het middel niet 
tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenlcomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach]. 

(N. J.) 

2z December z942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Organisatiebesluit Voedsel
voorziening I941 art. 7; Vee- en Vleesch
verordening ,942 art. 77.) 

De zeer ruime bevoegdheidsomschrij
ving van art. 7 Organisatiebesluit Voed
selvoorziening I94I is niet vereenigbaar 
met de opvatting, dat de verordeningen 
van de B edrijfsorganisatie voor Vee- en 
Vleesch, zijnde een openbaar lichaam als 
bedoeld in art. 152 der Grondwet, niet 
meer zouden kunnen zijn dan bepalingen 
voor de bedrijfsgenooten, niet verbin
dend voor alle niet binnen het gebied 
van den handel in en de be- en verwer
king van vee en vleesch en van de vee
teelt een bedrijf of beroep uitoefenende 
personen. 

De opvatting, dat ook de algemeene 
rechtsverbindende voorschriften van an
dere openbare lichamen dan het Rijk, 
slechts door plaatsing in het Verorde
ningenblad of de Ned. Staatscourant 
rechtsge!dig kunnen worden afgekondigd 
vindt in de door req. aangehaalde wets
artikelen geen steun. 

Req.'s ·opvatting, dat het voorhanden 
hebben van vleesch zonder meer niet 
zou behooren tot het gebied der voed
selvoorziening, waarvoor de Bedrijfsor
ganisatie voor Vee en Vleesch is inge
steld, gaat niet op. Het verbod van art. 
77 der Vee- en Vleeschverordening kan 
niet geacht worden de grenzen van de 
verordeningsbevoegdheid van genoemde 
organisatie te hebben overschreden. 

Aangezien het voorhanden hebben 
van vleesch op zich zelf reeds is verbo
den en de in art. 77, 2de lid genoemde 
omstandigheid, dat het vleesch niet af
komstig is van een in strijd met art. 53 
der verordening verrichte slachting 
slechts als een rechtvaardigingsgrond is 
geregeld, was de verwerping van het 
verweer betreffende die omstandigheid 
met de overweging, dat de herkomst van 
het vleesch geheel niet is opgehelderd, 
voldoende gemotiveerd. De feitelijke 
vaststelling, dat de herkomst van het 
vleesch in het geheel niet is opgehelderd 
sluit tevens uit, dat het midde! tot cas
satie kan leiden. 

Op het beroep van F. H., van beroep 
graanhandelaar, wonende te Wieringerwerf, 
req. van cassatie tegen een schriftelijk von
nis van den Econ. Rechter bij de Arr.-Recht
bank te Alkmaar van 15 Juli 1942, waarbij 
req. ter zake van: ,,in strijd handelen met 
een voorschrift gesteld bij de op grond van 
het Organisatiebesluit 1941 (lees Organisa-
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tiebesluit Voedselvoorziening 1941) uitge
vaardigde Vee- en Vleeschverordening 1942", 
met aanhaling van de artt. 23 Sr., 1 en 3 
Econ. Sanctiebesluit 1941, 77 der Vee- en 
Vleeschverordening 1942, 7 Organisatiebe
sluit Voedselvoorziening, is veroordeeld tot 
eene geldboete van vijf en zeventig gulden 
en tien dagen vervangende hechtenis, met 
verbeurdverklaring van het in beslag geno
men rundvleesch. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den req. voorgesteld bij schriftuur, 
luidende: 

I. ,,S., althans v. t., althans verzuim van 
toepassing van de artt. 152 en 153 der Grond
wet; de artt. 23 en 91 Sr. , de artt. 350, 351, 
352, 358, 359, 423 Sv., het Besluit no. 77/ 
1941, V .B. 15 d.d. g April 1941 no. 71, Ver
ordening van den Rijkscommissaris no. 
3/1940, V.B. 1 d.d. 5 Juni 1940 no. 3; Veror
dening van den Rijkscommissaris no. 23/1940 
V.B. 5 d.d. 22 Juni 1940 no. 23; Verordening 
van den Rijkscommissaris no. 177/1940, V.B. 
32 d.d. 19 Oct. 1940 no. 177; het Voedsel
voorzieningsbesluit no. 12/1941 V.B. 2 d.d. 
13 Jan. 1941 no. 12; Organisatiebesluit Voed
selvoorziening no. 69/1941, V.B. 14 d.d. 1 
April 1941 nQ. 69; het Alg. Reg!. voor de be
drijfsorganisaties (bedrijfsschappen) Stet. 16 
Juli 1941 no. 136; Besluit van 17 Oct. 1941 
Stet. 18 Oct. 1941 no. 203 tot instelling van 
de Bedrijfsorganisatie voor Vee en Vleesch; 
de Vee- en Vleeschverordening 1942 (Voed
selvoorzieningsblad 24 Dec. 1941 no. 1); 
Econ. Sanctiebesluit 1941 artt. r en 3 ;" 

II. ,,S., althans v. t., althans verzuim 
van toepassing derzelfde wetsbepalingen als 
onder I gesteld, en meer in het bijzonder van 
de artt. 152 en 153 der Grondwet, artt. 23, 
40 en gr Sr., de genoemde artikelen van het 
Wetboek van Strafvordering, art. 77 Vee- en 
Vleeschverordening 1942, art. 7 Organisatie
besluit Voedselvoorziening (No. 69/1941) en 
de artt. 1 en 3 Econ. Sanctiebesluit 1941 (no. 
I 74/1941) ;" 

0. dat bij het bestreden vonnis, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, is 
bewezen verklaard, dat req. op g Maart 1942 
te Wieringermeer ongeveer 1½ kilogram 
rundvleesch voorhanden heeft gehad; 

0. wat het eerste middel betreft: 
dat blijkens de toelichting de bedoeling 

van dit middel is, dat het bestuur der be
drijfsorganisatie van Vee en Vleesch niet be
voegd is tot het maken van algemeen ver
bindende voorschriften, doch slechts tot het 
vaststellen van bepalingen voor de bedrijfs
genooten, dit wil zeggen voor hen, die op het 
gebied van die organisatie, als producent, 
handelaar, be- of verwerker werkzaam zijn, 
dat het vaststaat, dat req. graanhandelaar 
is en niet tot genoemde bedrijfsorganisatie 
behoort, dat de Vee- en Vleeschverordening 
dus niet op hem van toepassing is, en dat hij 
mitsdien niet door den Econ. Rechter kon 
worden berecht en nou minder ter zake van 

overtreding van genoemde verordening kon 
worden veroordeeld; 

dat de Secr.-Gen. van het Dep. van Land
bouw en Visscherij bij beschikking van 1 7 
Oct. 1941 no. 32053, bekend gemaakt in de 
Ned. Staatscourant van 18 Oct. 1941 no. 203, 
krachtens het bepaalde bij het Organisatie
besluit Voedselvoorziening 1941 heeft inge
steld als lichaam in den zin van art. 152 van 
de Grondwet de Bedrijfsorganisatie voor 
Vee en Vleesch, als gebied der Voedselvoor
ziening waarvoor die Organisatie is inge
steld, heeft aangewezen: den handel in en 
de be- en verwerking voor vee en vleesch en 
de veeteelt, als reglement, regelende de sa
menstelling, inrichting en bevoegdheid van 
die organisatie heeft vastgesteld het als bij
lage I bij die beschikking gevoegde regle
ment, en aan die organisatie verordenende 
bevoegdheid, als bedoeld in art. 153 der 
Grondwet heeft verleend; 

dat vervolgens het bestuur van de Be
drijfsorganisatie voor Vee en Vleesch over
eenkomstig de aan dat bestuur bij het bij 
art. 1 van voormeld reglement op die be
drijfsorganisatie van toepassing verklaarde 
Alg. Reglement betreffende de samenstel
ling, inrichting en bevoegdheid van organi
saties, ingesteld op het gebied der voedsel
voorziening (Ned. Staatscourant 16 Juli 
1941 no. 136) verleende bevoegdheid, heeft 
vastgesteld de Vee- en Vleeschverordening 
1942, en deze overeenkomstig het bepaalde 
bij art. 13 van genoemd Alg. Reglement 
heeft afgekondigd in het Voedselvoorzie
ningsblad van 24 Dec. 1941 no. r; 

dat art. 7 van het Organisatiebesluit Voed
selvoorziening 1941 bepaalt, dat als aan een 
organisatie verordenende bevoegdheid is 
verleend, zij de verordeningen maakt, welke 
zij voor het belang van het gebied der voed
selvoorziening, waarvoor zij is ingesteld, 
noodig oordeelt en deze zeer ruime bevoegd
heidsomschrijving niet vereenigbaar is met 
de opvatting, dat de verordeningen van de 
Bedrijfsorganisatie voor Vee en Vleesch, zijn
de een openbaar lichaam als bedoeld in art. 
152 der Grondwet, niet meer zouden kunnen 
zijn dan bepalingen voor de bedrijfsgenooten, 
niet verbindend voor alle niet binnen het 
gebied van den handel in en de be- en ver
werking van vee en vleesch en van de vee
teelt een bedrijf of beroep uitoefenende per
sonen; 

dat ook req.'s opvatting, dat de Vee- en 
Vleeschverordening geen algemeen rechts
verbindend voorschrift is, omdat zij niet in 
het Verordeningenblad voor het bezette Ne
derlandsche gebied of in de Ned. Staatscou
rant is afgekondigd niet opgaat, omdat zij is 
afgekondigd op de wijze voorgeschreven bij 
het hiervoren genoemde, op het Organisatie
besluit Voedselvoorziening steunende Alg. 
Reglement en de opvatting dat oak de alge
meen rechtsverbindende voorschriften van 
andere openbare lichamen dan het Rijk, 
slechts op de door req. aangegeven wijze 
rechtsgeldig kunnen worden afgekondigd, 
geen steun vindt in de door hem aangehaalde 
wetsvoorschriften; 
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dat evenmin opgaat req.'s opvatting, dat 
bet voorhanden hebben van vleesch zonder 
meer niet zou hehooren tot bet gehied der 
voedselvoorziening, waarvoor de meerge
noemde organisatie is ingesteld; dat toch 
alle vleesch hehoort tot de producten van 
dat gehied en art. 7 van bet Organisatiehe
sluit Voedselvoorziening 1941 uitdrukkelijk 
hepaalt, dat de verordeningen van zulk een 
organisatie ender meer kunnen hetreffen re
geling van de voorthrenging enz., de verdee
ling en aanwending, - waaronder mede be
grepen de opslag en de be- en verwerking -
van producten van de voedselvoorziening, 
onder welken opslag hlijkens den Duitschen . 
tekst van bet artikel, wordt verstaan de ,,La
ger- und Vorratshaltung"; 

dat deze omschrijving, welke blijkens de 
woorden ,,ender meer" zelfs niet inhoudt een 
grenshepaling, zoo ruim is, dat het verhod 
van het voorhanden hebhen van vleesch, van 
art. 77 re lid der Vee- en Vleeschverordening 
1942, welk verhod hlijkens bet 2e lid van dat 
artikel niet geldt voor vleesch afkomstig van 
vee, geslacht met inachtneming van de hij 
art. 53, 2e lid dier verordening gestelde voor
waarden, niet geacht kan worden de grenzen 
van d~ verordeningshevoegdheid van de Be
drijfsorganisatie voor Vee en Vleesch te heh
hen overschreden; 

dat uit een en ander volgt, dat de Econ. 
Rechter op grond van de hem hij art. 7 van 
het Econ. Sanctiehesluit toegekende he
voegdheid van het aan req. telaste gelegde 
feit mocht kennis nemen; 

dat dit middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. wat het tweede middel hetreft: 
dat hlijkens de toelichting de hedoeling 

van <lit middel is een beroep te doen op bet 
tweede lid van art. 77 der Vee- en Vleesch
verordening; dat hiervoor wordt aangevoerd, 
dat van een frauduleuze slachting niets was 
gebleken en uit hetgeen ter zake hekend 
was, mocht en moest worden afgeleid, dat 
hier sprake was van vleesch anders dan af
komstig van een verboden slachting, dat in 
dergelijke gevallen de eisch, dat iemand, die 
vleesch in huis heeft, steeds zal moeten of 
kunnen hewijzen, dat bet vleesch niet af
komstig is van een frauduleuze slachting, een 
onrnogelijke eisch is en deze omkeering van 
den bewijslast te ver gaat en de rechter zoo
lang de mededeelingen van den verdachte op 
geen enkele wijze weerlegd worden, deze als 
geloofwaardig zal moeten accepteeren; dat 
req. dus, nu zijn verklaringen niet onwaar 
noch twijfelachtig gebleken waren en iedere 
schuld bij hem zeker ontbrak, niet veroor
deeld had mogen worden en de rechter hem 
zeker had moeten vrijspreken, nu niet be
wezen was, dat hij in strijd met de Vee- en 
Vleeschverordening het vleesch in voorraad 
of voorhanden had; 
dat dit middel feitelijken grondslag mist, 
aangezien uit de stukken waarvan in cassatie 
mag worden kennis genomen van het hier
voren verrnelde slechts blijkt, dat req.'s 
raadsman ter terechtzitting heeft aange
voerd, dat req. niet strafhaar zou zijn omdat 

aannemelijk is, dat het rundvleesch afkom
stig is van een op regelmatige wijze geslacht 
rund en dat de rechter dit verweer heeft ver
worpen, omdat de herkomst van het vleesch 
in het geheel niet is opgehelderd; 

dat dit laatste een voldoende motiveering 
was voor de verwerping van het verweer, 
aangezien het voorhanden hebhen van 
vleesch op zich zelf reeds is verhoden en de 
in art. 77, 2e lid, der Vee- en Vleeschveror
dening 1942 genoemde omstandigheid, dat 
het vleesch niet afkomstig is van een in 
strijd met art. 53 van die verordening ver
richte slachting slechts als een rechtvaardi
gingsgrond is geregelJ; 

dat deze feitelijke vaststelling, dat de her
komst van het vleesch in het geheel niet is 
opgehelderd, tevens uitsluit, dat het middel 
tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het heroep. 

[ Gewezen ovet.;tmkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach]. 

(N. J.) 

2I December r942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sr. art. 47; Sv. art. 342; 
Econ. Sanctiehesl. 1941 art. r lid 2, art. 
3; Distributieregelingsbeschikking 1941 
art. 8.) 

Art. 4 Distributiewet 1939 verleende 
de bevoegdheid tot vaststelling van het 
voorschrift van art. 8, 2de lid der Distri
hutieregelingsheschikking 1941, aange
zien tot een distrihutieregeling ook kun
nen hehooren voorschriften, welker 
strekking is tegen te gaan, dat iemand, 
doordat hij de beschikking heeft over 
niet voor hem hestemde distributiehe
scheiden, in staat is niet voor hem he
stemde distributiegoederen te koopen. 

Req. heeft 4000 hroodhonnen voorhan
den gehad verkregen door den aankoop 
van twee partijen, elk van 2000 stuks, 
en een ander maal 2200 broodhonnen, 
verkregen door den aankoop van twee 
partijen van onderscheidenlijk 1000 en 
r 2 oo stuks; voorts heeft req. ter zi tting 
verklaard, dat het hem hekend was, dat 
het verboden was hroodbonnen te koo
pen of te verkoopen. Uit een en ander 
heeft bet Hof kunnen afleiden, dat req. 
geweten heeft, dat een voorhanden heh
hen van broodbonnen als door hem ge
pleegd verboden was. 

De verklaring van den getuige V. ter 
zitting: ,,ik heb aan getuige de R. ver
klaard zooals hij zegt, <loch die verkla
ring was onwaar; ik heh dat verklaard 
om los te komen" leverde voor het Hof 
geen beletsel op om aan het feit, dat V. 
aan de R . heeft verklaard als in de als 
hewijsmiddel gebezigde verklaring van 
de R. is gerelateerd, bewijskracht toe te 
kennen. 

Het middel, dat de hewezenverklaring 
van het opzettelijk tezamen voorhanden 
hebben niet voldoende met redenen is 
omkleed, mist feitelijken grondslag. 
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Het middel, dat het Hof t en onrechte 
in zijn qualificatie niet tot uitdrukking 
heeft gebracht het bewezen geacht ,,me
deplegen", gaat niet op, daar het Hof 
uit de bewijsmiddelen heeft kunnen af
leiden, dat req. ook zelf den geheelen 
inhoud van het bewezen verklaarde mis
drijf heeft vervuld, zoodat al pleegde hij 
de feiten te zamen en in vereeniging met 
V. , zijn handelen volledig het plegen van 
dat misdrijf opleverde. 

Qualificatie van het delict verbeterd. 
Adv.-Gen. Rombach: De verbeurd

verklaring van de bankbiljetten is niet 
op de wet gegrond (anders imp!. de 
H. R.) . 

Op het beroep van L . V., van beroep bak
kersknecht, wonende te Oud-Vossemeer, req. 
van cassatie tegen een arrest van het G e
rechtshof te 's-Hertogenbosch van 8 Juli 
1942, waarbij in hooger beroep, met vemie
tiging van een vonnis van den Econ. Rechter 
bij de Arr.-Rechtbank te Breda van 20 Febr. 
1942, req. ter zake van ,,opzettelijk handelen 
in strijd met een krachtens de Distributiewet 
1939 vastgesteld voorschrift, meerrnalen ge
pleegd", met aanhaling van de artt. 4 en 5 
der Distributiewet 1939, 1 en 8, 2e lid der 
Distributieregelingsbeschikking 1941 en de 
artt. 1, 3, 14 van het Econ. Sanctiebesluit 
1941, 10, 57 en 91 Sr., is veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van zes maanden, met ver
beurdverklaring van de inbeslaggenomen 10 

bankbiljetten van 20 Rijksmark. 

De H ooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den req. voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
,,I. S . of v. t . van de artt. 339, 341, 350, 

352, 422, 423 Sv., doordat het Hof heeft 
aangenomen, dat req. het hem ten laste ge
legde in voege als door het Hof geformuleerd 
heeft begaan, ofschoon uit de bewijsmidde
len zulks niet is af te leiden, daar dit feit 
alleen wordt bewezen door de enkele opgave 
van req. zelf. 

Immers de verklaring van den getuige de 
Ridder is slechts eenerzijds een herhaling 
van req.'s opgave, anderzijds een weergave 
van de niet beeedigde opgave van den aan
vankelijk medeverdachte, later getuige V., 
welke persoon als getui_ge onder eede door 
het Hof gehoord, heeft verklaard, dat zijn 
bedoelde opgave aan getuige de Ridder on
waar was; 

2. S. of v . t. van de sub 1 genoemde arti
kelen j O • art. 1 van het Econ. Sanctiebesluit 
1941 en art. 8, lid 2, Distributieregelingsbe
schikking 1941, doordat het Hof bewezen 
heeft verklaard het ,,opzettelijk" onbevoegd 
voorhanden hebben, ofschoon het bewezen 
verklaarde niet inhoudt, dat req. bij zijn han
delen zich bewust daarvan is geweest. 

Immers de 7e overweging ten rechte, dat 
het req. bekend was, dat het verboden was 
broodbonnen te koopen of te verkoopen, laat 
niet toe bewezen te achten, dat req. zich ook 

bewust zou zijn geweest van het verbod tot 
het onbevoegd voorhanden hebben van 
broodbonnen; 

3. S . of v . t. van de sub 1 genoemde ar
tikelen juncto art. 47 Sr., doordat het Hof 
bewezenverklarend, dat req. ,,opzettelijk te
zamen en in vereeniging met G . J. V. een 
hoeveelheid broodbonnen onbevoegd voor
handen heeft gehad", heeft nagelaten zijn 
arrest deswege met redenen te omkleeden; 

4. S . of v. t. van de sub 3 genoemde arti
kelen, doordat het Hof in zijn qualificatie 
van het bewezen geacht feit in de 9e rechts 
overweging ten onrechte niet tot uitdruk
king heeft gebracht het t. a. v. req. bewezen 
geacht ,,medeplegen"; 

5. S. van de sub 1 genoemde artikelen 
j 0

• artt. 4 en 5 der Distributiewet 1939, artt. 
1 en 8 2e lid Distributieregelingsbeschikking 
1941 j 0

• art. 1 Econ. Sanctiebesluit, doordat 
het Hof klaarblij kelijk het voorschrift van 
art. 8 2e lid Distributieregelingsbeschikking 
1941 doet steunen op artt. 4 en s Distributie
wet 1939 en als zoodanig strafbaar acht, doch 
ten onrechte, daar de evengenoemde artike
len der Distributiewet niet aan den Minis
ter, thans Secretaris-Generaal, de bevoegd
heid geven regelen te stellen t. a. v. het on
bevoegd voorhanden hebben van distributie
bescheiden, doch slechts t. a. v . de distribu
tiegoederen. 

Een bepaling gelijk art. 5 Distributiewet 
1939 inhoudt t. a. v . de distributiegoederen 
ontbreekt in deze wet t. a. v. de distributie
bescheiden, zoodat art. 8 lid 2 Distributie
regelingsbeschikking 1941 niet krachtens de 
artt. 4 en s Distributiewet 1939 is uitgevaar
digd, noch krachtens eenig antler artikel van 
die wet.'' 

0. dat bij het bestreden arrest met quali
ficatie en strafoplegging als voorrneld bewe
zen is verklaard, dat req. op verschillende 
tijdstippen in het tijdvak van October tot 
December 1941 onder de gemeenten Bergen 
op Zoom en Putte opzettelijk in strijd met 
het krachtens de Distributiewet 1939 vast
gestelde voorschrift van art. 8, lid 2, van de 
Distributieregelingsbeschikking 1941 teza
men en in vereeniging met G. J. V. onbe
voegd voorhanden heeft gehad een hoeveel
heid broodbonnen zijnde distributiebeschei
den als bedoeld in art. 1 van opgemelde be
schikking; 

0. t. a. v. het eerste middel: 
dat de getuige V. ter terechtzitting van 

het Hof heeft verklaard: ,,ik heb aan den ge
tuige de Ridder verklaard zooals hij zegt, 
doch die verklaring was onwaar. lk heb dat 
verklaard om los te komen", 

maar deze verklaring voor het Hof geen 
wettig beletsel opleverde om aan het feit, 
dat V. aan de Ridder heeft verklaard als in 
de als bewijsmiddel gebezigde verklaring van 
de Ridder is gerelateerd, bewijskracht toe te 
kennen; 

dat dus de stelling waarop het middel be
rust, nm!. dat het feit alleen wordt bewezen 
door de enkele opgave van req. zelf, onjuist 
is, zoodat het middel feitelijken grondslag 
mist ; 
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0. t . a. v. het tweede middel: 
dat req. blijkens de geb<:!zigde bewijsmid

delen onbevoegd voorhanden heeft gehad 
een vierduizend broodbonnen verkregen door 
den aankoop van twee partijen, elk van 2000 
stuks, en een ander maal 2200 broodbonnen, 
verkregen door den aankoop van twee par
t ijen van onderscheidenlijk 1000 en 1200 
stuks; dat req. voorts ter terechtzitting heeft 
verklaard, dat het hem bekend was, dat het 
verboden was broodbonnen te koopen of te 
verkoopen; 

dat het Hof uit een en ander heeft kunnen 
afleiden, dat req. geweten heeft, dat een 
voorhanden hebben van broodbonnen als 
door hem gepleegd verboden was; 

dat dus dit middel niet opgaat. 
0. dat het derde middel feitelijken grond

slag mist, aangezien de als bewijsmiddel ge
bezigde verklaring van req. aan den wacht
meester der marechaussee de Ridder, bewe
zen door diens ambtseedig proces-verbaal, 
en bevestigd door de bij de bespreking hier
voren van het eerste middel genoemde ver
klaring van dien wachtmeester als getuige, 
melding maakt van een voortdurende sa
menwerking van req. en V.: samen trokken 
zij er op uit, samen kochten en ontvingen zij 
telkens de bonnen, en samen verkochten zij 
de bonnen en leverden deze af aan de koo
pers; 

dat dus dit middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

O. wat het vierde middel betreft: 
dat het Hof uit de bewijsmiddelen, die 

onder meer inhouden, dat req. persoonlijk 
de 4000 en 2200 broodbonnen aan de koopers 
van die partijen overgaf, heeft kunnen af
leiden, dat req. ook zelf den geheelen inhoud 
van het bewezen verklaarde misdrijf heeft 
vervuld, zoodat, al pleegde hij de feiten te 
zamen en in vereeniging met V., zijn hande
len volledig het plegen van dat misdrijf op
leverde, en dus het middel niet opgaat; 

O. wat het vijfde middel betreft: 
dat art. 4 der Distributiewet den in dat 

voorschrift bedoelden Minister bevoegd ver
klaart voor distributiegoederen een distribu
tieregeling vast te stellen en dit artikel den 
Secretarissen-Generaal van het Dep. van 
Landbouw en Visscherij en van het Dep. van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart de be
voegdheid verleende tot vaststelling van het 
voorschrift van art. 8 2e lid van de Distribu
tieregelingsbeschikking 1941, aangezien tot 
een distributieregeling ook kunnen behooren 
voorschriften, welker strekking is tegen te 
gaan dat iemand, doordat hij de beschikking 
heeft over niet voor hem bestemde distribu
tiebescheiden, in staat is niet voor hem be
stemde distributiegoederen te koopen; 

dat dus ook dit middel niet opgaat; 
0. ambtshalve: 
dat het bewezenverklaarde oplevert het 

misdrijf van: 
,,opzettelijk in strijd handelen met een 

voorschrift, gesteld bij of krachtens de Dis
tributiewet 1939, met uitzondering van de 
voorschriften, gesteld krachtens art. 15, lid 
2, meermalen gepleegd", zoodat het bestre-

den arrest voor wat de daarbij aan het be
wezen verklaarde gegeven qualificatie be
treft, niet in stand kan blijven; 

Vernietigt dat arrest, voor wat dit punt 
betreft, en recht doende ingevolge art. 105 
der Wet R. 0.: 

Qualificeert het bewezen verklaarde als 
hiervoren is vermeld; 

Verwerpt overigens het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach, die echter de 
verwerping van het 2de middel mede moti
veerde als volgt: 

,,Oat req. zich bewust was in overtreding 
te zijn, kon het Hof m. i. gemakkelijk aan
nemen, zelfs al zou verdachte niet hebben 
toegegeven, dat het hem bekend was, dat het 
verboden was broodbonnen te koopen of te 
verkoopen. De aard en de bestaansreden der 
distributiebonnen immers brengt reeds mee, 
dat ieder denkend mensch begrijpt, dat zij 
buiten den handel zijn." Overigens was de 
Adv.-Gen. van meening ,,dat de uitgespro
ken verbeurdverklaring niet op de wet ge
grond is. M en kan niet zeggen, dat de bank
biljetten door middel van het gepleegde mis
drijf verkregen zijn of wel dat dit daarmede 
of met betrekking tot deze is gepleegd".] 

(N. J.) 

23 December 1942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet artt. 275, 280.) 

Het in art. 1 onder 2 ° der Verorde
ning bedoelde genot is niet reeds aan
wezig, indien, \1/egens de nabijheid van 
een gemeenteriool of een waterleiding 
der gemeente, de ge:egenheid bestaat 
een in aanmerking komend perceel op 
zulk een inrichting aan te sluiten, doch 
daartoe wordt vereischt, ofwel dat wa
ter van het perceel naar riool of water
leiding afvloeit, ofwel dat afvoer van 
water daarheen desgewenscht kan plaats 
vinden, doordat de bedoelde aansluiting 
metterdaad is aangebracht. 

In het midden gelaten of in art. 1 on
der 2° een toepassing kan worden gezien 
van art. 280 Gemeentewet. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den ambtenaar, belast met de afdoening van 
belastingzaken ter Secretarie der gemeente 
Almelo, bij na te melden verordening aange
wezen als de gemeente-ambtenaar, die voor 
de toepassing van art. 299 der Gemeentewet 
in de plaats van den Burgemeester treedt, 
tegen de uitspraak van den R. v. B. voor de 
directe belastingen te Zwolle van 21 Mei 
1942, betreffende den aan de Naamlooze 
Vennootschap X te Almelo over 1941 opge
legden aanslag in de onderhoudsbelasting der 
Gemeente Almelo; enz.; 

0. dat de ,,Verordening op de hefting en 
invordering van een onderhoudsbelasting als 
bedoeld in art. 280 der Gemeentewet" der 
Gemeente Almelo bepaalt: 

in art. 1: Onder den naam van onderhouds-
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belasting wordt in de gemeente Almelo jaar
lijks eene belasting geheven wegens: 

1 °. gebouwde eigendommen en daarbij be
hoorende erven, die aan openbare land- of 
waterwegen belenden of in de onmiddellijke 
nabijheid daarvan gelegen zijn en van welke 
wegen de kosten van onderhoud, verlichting 
en afvoer van water en vuil of een of meer 
<lezer voorzieningen ten laste der gemeente 
komen; 

2 ° . het genot van waterafvoer naar de ge
meenteriolen en de waterleidingen der ge
meente. 

in art. 4: De belasting wordt geheven van 
hen, die krachtens recht van bezit of eenig 
antler zakelijk recht op 1 J anuari van het 
belastingjaar het genot hebben: 

1 ° . van gebouwde eigendommen en daarbij 
behoorende erven, bedoeld in art. 1, sub 1°; 

2 °. van gebouwen en inrichtingen, voor 
welke de waterafvoer, bedoeld in art. 1, sub 
2 ° , direct of indirect wordt genoten; 

0. dat belanghebbende bij den R. v . B. in 
beroep is gekomen van de beschikking van 
den Burgemeester van Almelo, waarnemende 
de taak van den Gemeenteraad, bij welke 
beschikking de aan haar in voormelde belas
ting over 1941, naar een totaal bedrag van 
f 471.46 opgelegde aanslag werd gehand
haafd; 

0 . dat de R. v. B. dienaangaande heeft 
overwogen: 

,,dat belanghebbende's bezwaar betreft 
haar aanslag voor haar fabriek, staande op 
het perceel enz., voorzoover dit eigendom is 
aangemerkt als hebbende genot van water
afvoer naar de gemeenteriolen en de water
leidingen der gemeente; 

,,dat zij er op heeft gewezen, dat alle wa
terafvoer van bedoeld perceel plaats heeft 
naar het aangrenzend kanaal der 0verijssel
sche Kanalisatie-maatsch., welke voor den 
afvoer op en voor de onttrekking van water 
aan dat kanaal een jaarlijksche retributie 
ontvangt; dat op de riolen der gemeente niets 
wordt afgevoerd en bij den aanleg van de 
gemeentelijke rioleering zelfs voor instand
houding van den afvoer van het eigendom 
van belanghebbende naar bedoeld kanaal is 
gewaakt; 

,,dat van de zijde der gemeente niet is aan
nemelijk gemaakt, dat van gemeld perceel 
water op het gemeentelijk riool wordt afge
voerd, doch is betoogd, dat genot van water
.afvoer reeds aanwezig is te achten, wanneer 
deze door aansluiting op het gemeentelijk 
riool kan worden verkregen en dat op grond 
-van art. 83 der gemeentelijke bouwverorde
ning, den waterafvoer vanuit en vanaf ge
bouwen naar het zich ter plaatse in den weg 
bevindend gemeenteriool gebiedend voor
schrijven d, zelfs verondersteld moet worden 
dat de fabrieksgebouwen op gemeld perceel 
op de zich bij den aanvang van het belasting
jaar in den aangrenzenden weg, Haven 
Noordzijde, bevindende gemeentelijke riolen 
waren aangesloten; 

,,dat naar 's Raads oordeel geen belasting 
kan worden geheven ter zake van het genot 

· van waterafvoer naar de gemeenteriolen en 

de waterleidingen der gemeente, wanneer dit 
genot er niet in feite is en niet zonder het 
aanbrengen van werken ter verkrijging van 
zoodanigen afvoer kan worden tot stand ge
bracht; 

,,dat den Raad aannemelijk is gemaakt, 
dat voor gemeld perceel geen genot van wa
terafvoer als gemeld aanwezig is en de aan
slag naar het tarief van art. 9 der verordening 
derhalve ten onrechte heeft plaats gehad;" 

waama de Raad in dezen zin heeft beslist, 
dat de beschikking van den Burgemeester 
wordt vernietigd, voor zoover bij die beschik
king de aanslag 66k ten aanzien van het 
daarin, wegens de bij art. 1 sub 2 ° bedoelde 
belasting, begrepen bedrag werd gehand
haafd, en dat de aanslag met dit bedrag zal 
worden verminderd; 

0. dat tegen de bestreden uitspraak wordt 
opgekomen met het navolgend middel van 
cassatie : 

S. of v. t. van de artt. 280 en 275 der Ge
meentewet en van art. 1 sub 2 ° , art. 4 sub 1 °, 
art. 7, 1ste alinea en art. 9, ISte alinea der 
voormelde verordening, doordat de R. v. B. 
ten onrechte van het standpunt is uitgegaan, 
dat geen belasting ter zake van het genot van 
waterafvoer naar de gemeenteriolen en de 
waterleidingen der gemeente kan worden ge
heven, indien in feite geen water door mid
del van werken voor het verkrijgen van zoo
danigen afvoer kan worden geloosd en gee
nerlei afvoer van water naar de gemeentelijke 
rioleering of waterleidingen plaats vindt; 

dat de op dit middel gegeven toelichting 
in het kort hierop neerkomt, dat de verorde
ning, ook wat de bepaling van art. 1 onder 2 ° 
betreft op art. 280 der Gemeentewet is ge
grond, zoodat de bij die bepaling bedoelde 
belasting ook wordt geheven van hen, die 
krachtens recht van bezit of eenig antler za
kelijk recht het genot hebben van gebouwde 
eigendommen en daarbij behoorende erven, 
omschreven in art. 1, onder 1 °, mits in een 
openbaren land- of waterweg waaraan de be
treffende eigendommen en daarbij behoo
rende erven belenden of in welker onmiddel
lijke nabijheid zij zijn gelegen, een rioleering 
of een waterleiding aanwezig zij - en in dat 
geval onverschillig of al dan niet metterdaad 
water naar die inrichtingen wordt afgevoerd; 
dat zulks ook in overeenstemming is met het 
in art. 1 onder 2° gebezigde woord ,,genot", 
welk woord, naar het heerschend taalgebruik, 
niet uitsluitend op het gebruik bijvoorbeeld 
van rechten, rijkdommen of bezittingen doelt, 
doch ook op de gelegenheid, daarvan gebruik 
te maken; 

0 . dienaangaande: 
dat in het midden kan blijven of in de on

derhavige verordening, ook wat de bepaling 
van art. 1 onder 2 ° betreft, een toepassing 
kan worden gezien van art. 280 der Ge
meentewet; 

dat toch, wat hiervan zij, in ieder geval het 
in die bepaling bedoelde genot niet reeds 
aanwezig is, indien, wegens de nabijheid van 
een gemeenteriool of een waterleiding der 
gemeente, de gelegenheid bestaat, een in aan
merking komend perceel op zulk een inrich-
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ting aan te sluiten, <loch daartoe wordt ver
eischt, ofwel dat water van het perceel naar 
riool of waterleiding afvloeit, ofwel dat ar
voer van water daarheen desgewenscht kan 
plaats vinden, doordat de bedoelde aanslui
ting metterdaad is aangebracht; 

dat derhalve de R. v. B., nu, zooals de 
Raad vaststelt, ten aanzien van belangheb
bende's perceel noch dit eene, noch <lit an
dere het geval is, terecht heeft beslist, dat 
belanghebbende niet op grond van meerge
melde be paling van art. 1 onder 2 ° belasting
plichtig is; 

dat het middel dus ongegrond is; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

23 December 1942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Armenwet 
art. 39.) 

De gemeente H. heeft de opneming 
der armlastige in een gesticht voor ouden 
van dagen te V. bewerkstelligd en met 
dat gesticht omtrent het bedrag der ver
plegingskosten een regeling getroffen, 
terwijl ook aan de gemeente H. geregeld 
de rekeningen warden toegezonden, die 
werden voldaan door in die gemeente 
woonachtige familieleden der armlastige. 
Deze feiten komen neer op een uitbeste
ding der armlastige in het gesticht te V., 
zoodat niet kan worden gezegd, dat door 
de enkele komst der armlastige te V. de 
band met haar woonplaats H. were! ver
broken. Daar voorts niet voldoende is 
aangetoond dat zij bij haar komst in het 
gesticht te V. inderdaad den wil zou heb
ben gehad haar hoofdverblijf te V. te 
vestigen, waaraan niet afdoet, dat hare 
plaatsing in het gesticht op haar eigen 
verzoek geschiedde, heeft zij hare woon
plaats te H. behouden, en was daar nog 
woonachtig, toen de machtiging tot hare 
plaatsing in een krankzinnigengesticht 
werd gevraagd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de woonplaats van 
de armlastige krankzinnige Maria G. H. 
Moonen; 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
16 December 1942, N°. 232); 

0. dat Maria G. H. Moonen, geboren op 
S September 1869, op 19 Mei 1941 door tus
schenkomst van het gemeentebestuur van 
Hulsberg, alwaar zij woonachtig was, op
genomen werd in het St.-Josephgesticht voor 
ouden van dagen te Valkenburg-Houthem; 
dat de verplegingskosten, welke, zooals het 
gemeentebestuur van Hulsberg met het ge
sticht was overeengekomen, f I.- per <lag 
bedroegen, geregeld, nadat de rekening aan 
het gemeentebestuur was gezonden, door te 
Hulsberg wonende familieleden van Me
juffrouw Moonen werden betaald; dat Maria 
Moonen op 8 Augustus 1941 werd overge
schreven naar de gemeente Valkenburg-

Hou them; dat haar toestand het noodzakelijk 
maakte, haar op 14 October 1941 in bewaring 
te stellen in het gesticht voor krankzinnigec1 
,,St. Anna" te Venray, waarna eenige weken 
later de vereischte rechterlijke machtiging 
volgde; 

dat over de betaling van de kosten van 
verpleging in het !aatstgenoemde gesticht 
geschil is ontstaan tusschen de gemeenten 
Valkenburg-Houthem en Hulsberg; 

dat de burgemeester van Valkenburg
Houthem niet bereid is de verplegingskosten 
voor rekening zijner gemeente te nemen, aan
gezien zijns inziens de patiente haar woon
plaats had in de gemeente Hulsberg en niet 
in de gemeente Valkenburg-Houthem, waar
toe hij aanvoert, dat niet is gebleken, dat zij 
het voomemen heeft gehad in de laatstge
noemde gemeente haar woonplaats te ves
tigen; dat zij tot zoodanige vestiging wegens 
zwakheid van vermogens niet in staat was; 
dat de band met de gemeente Hulsberg niet 
was verbroken hetgeen o.a. blijkt uit de om
standigheid, dat de kosten der verpleging 
in het St.-Josephgesticht door de gemeente 
Hulsberg verrekend werden; dat de patiente 
iedere gelegenheid benutte om uit het St. 
Josephgesticht te ontvluchten; 

dat de burgemeester van Hulsberg even
min bereid is tot betaling van de bedoelde 
verplegingskosten, aangezien zijns inziens 
Mejuffrouw Moonen op het beslissende tijd
stip in de gemeente Valkenburg-Houthem 
woonde, waartoe hij aanvoert, dat zij op 
19 Mei 1941 in het St.-Josephgesticht aldaar 
is opgenomen; dat de verplegingskosten 
werden betaald door familieleden en niet 
door de gemeente Hulsberg; dat na 8 Augus
tus 1941, toen zij van het bevolkingsregister 
der gemeente Hulsberg werd a.fgevoerd, elke 
band met de gemeente Hulsberg was ver
broken; dat de patiente geestelijk in staat 
kon warden geacht tot het vestigen van haar 
hoofdverblijf in de gemeente Valkenburg
Houthem; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken het 
gemeentebestuur van Hulsberg de opneming 
van de patiente in het Sint-Josephgesticht 
in de gemeente Valkenburg-Houthem heeft 
bewerkstelligd en met dat gesticht omtrent 
het bedrag der verplegingskosten een rege
ling heeft getroffen; 

dat aan het gemeentebestuur van Hulsberg 
ook geregeld de desbetreffende rekeningen 
werden toegezonden, welke werden voldaan 
door in die gemeente woonachtige familie
leden der patiente; 

dat in het licht van deze feiten, welke op 
een uitbesteding van de patiente in het ge
sticht in de gemeente Valkenburg-Houthem 
neerkomen, niet kan worden gezegd, dat door 
de enkele komst van de patiente aldaar de 
band met haar woonplaats Hulsberg werd 
verbroken; 

dat niet voldoende is aangetoond, dat de 
patiente, die ten deze afhankelijk was van 
hare familie en van het gemeentebestuur van 
Hulsberg en te wier aanzien bovendien niet 
vaststaat, dat zij geestelijk tot het vestigen 
van een hoofdverblijf in staat was, bij haar 
komst in het Sint-Josephgesticht inderdaad 
den wil zou hebben gehad haar hoofdverblijf 
in de gemeente Valkenburg-Houthem te ves
tigen; 
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dat daaraan, mede in aanmerking genomen 
de ontvluchtingspogingen der patiente, niet 
afdoet, dat hare plaatsing in het Sint-Joseph
gesticht op haar eigen verzoek geschiedde; 

dat zij dus haar woonplaats te Hulsberg 
heeft behouden en aldaar nog woonachtig 
was, toen de rechterlijke machtiging tot hare 
plaatsing in een krankzinnigengesticht werd 
aangevraagd; 

Gezien de Armen wet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening N°. 23/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden v;m de Secre
tarissen-Generaal van de N ederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

de gemeente Hulsberg aan te wijzen als 
de woonplaats van de armlastige krankzin
nige Maria G. H . Moonen, voor de toepassing 
van artikel 39 der Armenwet. 

(A. B .) 

28 December I942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat. (Wegenwet art. 37 j 0

• 

art. 30.) 
De onderhavige weg was onverhard, 

totdat ± 8 jaar geleden derden tot het 
verharden er van zijn overgegaan. In 
strijd met den bestaanden toestand heb
ben Ged. Staten den weg als onverhar
den weg op den !egger geplaatst. Hieruit 
volgt niet, dat het onderhoud van den 
weg ook de aangebrachte verharding zou 
omvatten, daar het onverplicht aanbren
gen van een verharding door derden geen 
wijziging in den omvang van den onder
houdsplicht vermag mede te brengen. 

Appellanten, die niet met het onder
houd zijn belast, zijn met betrekking tot 
de aanwijzing van de onderhoudsplich
tigen niet als belanghebbenden in den 
zin van art. 3 7 aan te merken. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door A. Lan
gendoen en 18 anderen te Rockanje tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 18 December 1940, G.S. n°. 301, tot vast
stelling ingevolge de Wegenwet van den leg
der der wegen van de gemeente Rockanje; 

den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (ad vies 
van 14 October 1942, n°. 192); 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun besluit van 10 December 1940, G.S. 
n°. 301, in rood gewijzigd hebben vastgesteld 
den ingevolge de Wegenwet door burgemees
ter en wethouders van de gemeente Rockanje 
op 31 Januari 1940 opgemaakten !egger der 
wegen van deze gemeente, in dier voege, dat 
de daarin onder 56 vermelde weg (Duinzoom, 
loopende van weg n°. 63 in algemeen zuid
zuidoostelijke en vervolgens in ongeveer oos
telijke richting tot weg n°. 21) als onverharde 
weg wordt opgenomen, met aanwijzing als 
onderhoudsplichtige: 

de eigenaren der kadastrale perceelen 

sectie Anos. 782 en 783, elk voor het gedeelte 
weg, hetwelk op dat perceel ligt, en van de 
gemeente Rockanje als het gezag, dat volgens 
de artikelen 16 of 17 van de Wegenwet heeft 
te zorgen, dat de weg in goeden staat ver
keert; 

dat van dit besluit A. Langendoen en 18 
anderen, alien bewoners van den Duinzoom 
te Rockanje, in beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat in het door burgemeester en 
wethouders opgemaakte ontwerp de Duin
zoom als harde weg op den !egger is gebracht, 
met als onderhoudsplichtige bet waterschap 
,,De Noordsluis"; dat door de door Ged. 
Staten aangebrachte wijziging deze weg als 
onverharde weg op den !egger is gekomen; 
dat, daar zij als bewoners, waaronder in 
hoofdzaak zij, die het land- en tuinbouwbe
drijf uitoefenen, zoowel polderlasten als 
straatbelasting moeten betalen, zij meenen 
recht te hebben op een behoorlijk onderhou
den weg; dat de toestand, waarin deze weg, 
vooral bij grooten regenval, verkeert, van 
dien aard is, dat van een begaanbaren weg 
niet kan worden gesproken; weshalve zij 
hebben verzocht, met vernietiging van het 
bestreden besluit den Duinzoom als harden 
weg op den !egger, zooals die door burge
meester en wethouders is ontworpen, te hand
haven, met aanwijzing als onderhoudsplich
tige hetzij van het waterschap ,,De Noord
sluis", hetzij van de gemeente Rockanje; 

0. dat de hierbedoelde weg n°. 56, waar
van de openbaarheid niet is betwist, blijkens 
de stukken onverhard was, totdat ongeveer 
acht jaar geleden derden tot het verharden 
er van zijn overgegaan; 

dat de door Ged. Staten in kolom V aange
brachte wijziging met den bestaanden feite
lijken toestand in strijd is en mitsdien niet 
kan word en gehandhaafd; 

dat hieruit evenwel niet volgt, dat het on
derhoud van den weg ook de aangebrachte 
verharding zou omvatten, vermits het -
voor het overige onverplicht - aanbrengen 
van een verharding door derden geen wijzi
ging in den omvang van den onderhouds
plicht vermag mede te brengen; 

dat in verband hiermede in kolom VIII 
achter de woorden: ,,Het geheele onderhoud 
van den weg" behoort te worden ingevoegd: 
met uitzondering van de verharding; 

dat de appellanten voorts hebben verzocht 
den !egger ook in dezen zin te wijzigen, dat 
als onderhoudsplichtige wordt aangewezen, 
hetzij de gemeente Rockanje, hetzij het wa
terschap ,,De Noordsluis", doch dat de appel
lanten met betrekking tot de aanwijzing van 
de onderhoudsplichtigen niet als belang
hebbenden in den zin van artikel 37 der We
genwet kunnen worden aangemerkt, en de ter 
plaatse aangewezen onderhoudsplichtige, te 
weten ,,de eigenaren van de kadastrale per
ceelen sectie A nos. 782 en 783, elk voor het 
gedeelte weg, hetwelk op dat perceel Jigt", 
daartegen hunnerzijds geen bezwaar hebben 
gemaakt; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening n°. 23/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De-
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partementen van Algemeen Bestuur besloten. 
den door Ged . Staten vastgestelden !egger 

te wijzigen in dier voege, dat 1°. in kolom V 
de redactie van het door burgemeester en 
Wi!thouders van Rockanje opgemaakte ont
werp wordt hersteld en 2°. in kolom VIII 
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achter de woorden ,,Het geheele onderhoud 
van den weg" wordt ingevoegd: met uitzon
dering van de verharding; 

en voor het overige de appellanten in hun 
beroep niet-ontvankelijk te verklaren. 

(A. B .) 

AANVULLING 1942 

z9 Januari z942. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Motorrijtuigenbelastingwet 
art. 17.) 

Niet blijkt op welke gronden de rech
ter het verweer heeft ter zijde gesteld, 
dat req. weliswaar het motorrijtuig, dat 
hij zelf voor onbepaalden tijd in huur 
had, heeft onderverhuurd aan de firma 
Kotting te Essen, en dat het niet was 
gevorderd, maar dat die firma reed voor 
de Baustelle der Luftwaffe en dat req. 
het motorrijtuig niet mocht terugnemen, 
welke laatste toevoeging, waarvan de 
feitelijke juistheid en beteekenis in cas
satie niet vaststaan, van belang kan zijn 
zoowel t. a. v. de vraag of req. nog als 
houder van het motorrijtuig kon worden 
aangemerkt als voor de vraag of hij voor 
het rijden met dat motorrijtuig op den 
openbaren weg verantwoordelijk mag 
worden gesteld. 

Anders: Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Op het beroep van J. W., garagehouder, 
wonende te Heerenveen, req. van cassatie 
tegen een mondeling vonnis (No. 405-141) 
van den Politierechter bij de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage van 19 Sept. 1941, waarbij 
req. ter zake van: ,,Het als houder van een 
motorrijtuig daarmede op den openbaren weg 
doen rijden zonder dat daarvoor de verschul
digde belasting is voldaan", met aanhaling 
van de artt. 17 der Motorrijtuigenbelasting
wet, 23, 63 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van een gulden en een vervangende 
hechtenis van een dag. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Politierechter bij de Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage veroordeelde bij mondeling 
vonnis van 19 Sept. 1941 req. wegens over
treding van art. 17 der Motorrijtuigenbelas
tingwet tot een geldboete van f 1, bij gebreke 
van betaling en verhaal te vervangen door 
een dag hechtenis. 

In cassatie gekomen, droeg req.'s raadsman 
tegen deze veroordeeling als middelen voor: 

,,I. S. of v. t. der artt. 358 in verband met 
artt. 350, 351, 359, 367, 528 Sv. en 17 Motor
rijtuigenbelastingwet, doordat de Politie-

rechter aan het woord ,.houder", als aan de 
woorden ,,doen rijden" een andere beteekenis 
heeft gegeven dan die woorden in de telaste
legging in overeenstemming met art. 17 der 
Motorrijtuigenbelastingwet hebben en aldus 
niet op grondslag van de telastelegging heeft 
beraadslaagd. 

Ter toelichting merkt hij hierbij op: 
a. De Politierechter stelt dat houder in den 

zin van art. 17 der Ilfotorrijtuigenbelasting
wet is degeen, die, ofschoon geen eigenaar 
zijnde, niet de vrije beschikking hebbende 
over een motorrij tuig en zonder dit onder 
eigen nummer gebracht te hebben, het met 
e.en chauffeur en met onderhoud onderver
huurt aan een prive persoon, houder in den 
zin der Motorrijtuigenbelastingwet is. 

Ten onrechte: 
Immers moet het woord houder in art. 17 

der Motorrijtuigenbelastingwet worden uit
gelegd n_aar den inhoud van art. 2 dier Wet. 
Volgens de memorie van toelichting op die 
Wet is belastingplichtig niet hij, die rijdt, 
d. w. z. de bestuurder als zoodanig, maar de 
houder van het motorrijtuig, d. i. hij, die het 
rijtuig houdt en er mede op den openbaren 
weg rijdt of doet rijden. De uitdrukking 
,.houder" in volgende artikelen moet dan ook 
als terugslag op het beginsel van art. 2 wor
den opgevat als economisch, niet als juridisch 
begrip. Het is duidelijk, dat de omschrijving 
van het begrip ,,houder" door den E.A. Heer 
Politierechter niet beantwoordt aan de be
doeling van den Wetgever. 

Naar het economisch begrip van houder, 
als zijnde de persoon die het rijtuig houdt en 
er mede op de openbare weg ,'ijdt of doet 
rijden, te beoordeelen aan de hand van het 
bijgebrachte bewijsmateriaal, is req. van cas
satie niet houder van het motorrijtuig. 

Houder volgens de Motorrijtuigenbelas
tingwet is pegeen die naar normaal gangbare 
begrippen feitelijk en niet geheel voorbij
gaand de beschikking over een motorrijtuig 
heeft. 

Vast staat dat req. van cassatie volgens 
deze andere omschrijving van het begrip 
,.houder" (M.v.A.) geen houder is volgens 
de gebezigde bewijsmiddelen. 

b. De Politierechter meent, dat verdachte 
de bij dagvaarding genoemde chauffeur op 
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de daarbij vermelde tijden en plaatsen heeft 
docn rijden, ofschoon verdachte niet de vrije 
beschikking had over het motorrijtuig. 

Dat is onjuist. Evenals het motorrijtuig 
stelde verdachte de chauffeur ter beschik-

. king. Feitelijke zeggenschap daarover had hij 
niet. De Politierechter spreekt dan ook in de 
bewezenverklaring dat verdachte den chauf
feur ,,liet rijden, hetgeen een passieve hou
ding aanduidt in tegenstelling tot het ,,doen" 
rijden, dat req. van cassatie ten laste is ge
legd. 

II. S. of v. t. van art. 359 Sv. in verband 
met artt. 350, 357, 367 en 528 Sv. 

Uit de gebezigde bewijsmiddelen kan niet 
warden afgeleid met welk en wat voor mo, 
torrijtuig de overtreding heeft plaats gehad. 
Bovendien blijkt niet dat verdachte heeft 
,,doen rijden". Het staat derhalve niet vast, 
dat hier hetzelfde feit is beoogd. 

Ter toelichting zegt req.: 
het proces-verbaal van den rijksveldwach

ter G. A. de Groot te Leidschendam d.d. I6 
Oct. I940 luidde: 0. M .. ,,Hij gaf op te zijn 
genaamd: E. H., geboren te Bovenknijpe, 
2I Nov. 1915, chauffeur, wonende te Heeren
veen , v. Cuykstraat 38. Kenmerken van dit 
rnotorrijtuig waren : Letter en nummer B . 
I3n3, fabrieksmerk Ford, jaar van fabricage 
1940, open laadbak, motorno. OB-09a 
II7574•" 

De verklaring van den gernachtigde van 
den verdachte luidde: 

,,Ik geef toe dat op 25 Sept. 1940 te Leid
schendam op den openbaren weg E. H. als 
chauffeur heeft gereden van het vierwielig 
rnotorrijtuig Fabrieksmerk ,,Ford", genum
rnerd B. 3546, zonder dat daarvoor motor
rijtuigenbelasting was betaald". 

De2e verklaringen betreffen niet hetzelfde 
voertuig, dus niet hetzelfde feit. 

Dat req. heeft ,,doen" rijden is niet geble
ken ! Bewezen is slechts verklaard, dat hij 
liet rijden, zich derhalve niet verzette. Eenig 
bewijsmiddel voor het doen rijden is niet 
naar voren gebracht. 

III. S. of v. t. der artt. 34'1:, 338, 339 Sv. 
in verband met artt. 270, 350, 351, 367 en 
528 Sv. De verklaring van den gemachtigde 
van den verdachte is door den Politierechter 
ten onrechte gesplitst in A. en B. 

Als toelichting voert req. hierbij aan: 
Feitelijk ontkent de geinachtigde van ver

dachte het hem ten laste-gelegde bij het doen 
zijner verklaring". 

De Politierechter heeft bewezen verklaard, 
dat verdachte, op of omstreeks den 25sten 
Sept. 1940 te Leidschendam met een motor
rijtuig, waarvan hij de houder was, op den 
openbaren weg door E. H ,.chauffeur, wo
nende te Heerenveen, heeft doen rijden zon
der dat daarvoor de verschuldigde belasting, 
als bedoeld in art. I der Motorrijtuigenbelas
tingwet, was voldaan. 

Het bewijs hiertoe deed·hij steunen op den 
inhoud van eenige, ter terechtzitting mede
gedeelde, processen-verbaal, o. a . inhoudende 
de verklaring van J. van der Meer, dat hij is 
directeur van de Graanmalerij ,,Ons Belang" 
te Jubbega; dat deze eigenaar is van de 
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vrachtauto rnerk Ford, letter en numrner B . 
I3n3; dat hij de2e auto heeft verhuurd aan 
de firma W. te Heerenveen voor onbepaalden 
tijd; dat alle kosten van de auto zijn voor 
rekening van de firma W., alsrnede op een 
gedeelte der verklaring door den gemach
tigde van verdachte ter zitting afgelegd, lui
dend: ,,Ik geef toe dat op 25 Sept. 1940 te 
Leidschendam op den openbaren weg E. H. 
dls chauffeur heeft gereden van bet vier
wielig motorrijtuig fabrieksmerk ,,Ford", ge
nummerd B. 13n3, zonder dat daarvoor mo
torrijtuigenbelasting was betaald. Die chauf
feur was in dienst van de Firma Gebr. W. te 
Heerenveen, van welke firma verdachte de 
eenige firmant is. Bedoeld motorrijtuig was 
voor onbepaalden tijd verhuurd aan ver
dachte door de Cooperatieve Graanmalerij 
,,Ons Belang" te Jubbega. Verdachte heeft 
dit motorrijtuig onderverhuurd aan de firma 
Kotting te Essen. Hij rnoest een chauffeur 
verstrekken. Als zoodanig reed dan ook ge
noemde E . H. op tijd en plaats als bij dag
vaarding vermeld. Deze was als chauffeur in 
dienst van verdachte en verdachte betaalde 
dien chauffeur. Verdachte moest het onder
houd van het motorrijtuig bekostigen. De 
wagen reed onder het oorspronkelijk nummer 
van de eigenares de bovengenoemde Graan
malerij. Het motorrijtuig was niet gevorderd. 
Op de eigenares zouden geen kosten drukken, 
welke ook". 

Bij de bewezenverklaring overwoog de Po
litierechter nog, dat het feit, dat verdachte 
niet de vrije beschikking had over het door 
hem gehuurde rnotorrijtuig niet afdoet aan 
zijn houderschap, als bedoeld in art. 1 7 der 
Motorrijtuigenbelastingwet, waar vaststaat 
dat hij dit motorrijtuig geheel uit eigen be
weging en vrijwillig aan een prive persoon 
(de Firma Kotting te Essen) onderverhuur
de, dat hij het door zijn in dienst zijnden 
chauffeur, dien hij zelf betaalde, liet rijden 
onder het oorspronkelijk nummer en zelf het 
onderhoud moest betalen. 

Het eerste onderdeel van middel I stelt de 
vraag, wie belastingplichtig is volgens meer
genoemde wet. Art. 2 der Wet rnaakt uitslui
tend hem aansprakelijk die het motorrijtuig, 
waarmede op den openbaren weg wordt ge
reden, houdt. De houder is dus belasting
plichtig. 

Naar mijne gevoelen somt de Politierech
ter, juist ook bij de weerlegging van req.'s 
verweer omtrent diens houderschap zooals 
dit in het middel is vermeld, voldoende ge
gevens op, waardoor hij feitelijk kon beslis
sen dat verdachte houder was. 

De M. van .T_ op art. 2 (c. a. in uittreksel 
opgenomen in de Schuurrnan en J ordens 
editie No. I03, biz. 44) zegt, dat ,,houder" 
moet warden opgevat als economisch, niet als 
juridisch begrip, terwijl de Nota van Ant
woord vermeldt, dat hij als houder is te be
schouwen, die feitelijk en niet geheel voor
bijgaand de beschikking over een motorrij
tuig heeft, zoodat iemand, die zich bij een 
huurovereenkomst gedurende eenige maan
den de beschikking over een motorrijtuig ver
zekert, dus gedurende den huurtijd als houder 
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van het rijtuig moet worden aangemerkt. 
Deze wet onderscheidt dus niet als destijds 

de Motor- en Rijwielwet in art. g naast 
elkaar eigenaar en houder, een verschil daar
in gemaakt, ten einde naar omstandigheden 
een eigen nummer te kunnen toestaan aan 
hem, die een rijtuig b.v. in bruikleen of 
eenigszins duurzame huur had. 

Intusschen ligt aan dit verschil in bedoeld 
art. g m. i. hetzelfde economische begrip ten 
grondslag, als aan het gebruik van den term 
,,houder" in de Motorrijtuigenbelastingwet, 
een begrip, dat daardoor in die wetten tevens 
een juridische beteekenis heeft gekregen, 
welke dan eenigszins afwijkt van de burger
rechtelijke. Aan den Rechter over de feiten 
is het te beslissen of iemand houder is, en 
zooals ik opmerkte kon m. i. in dit geval de 
Rechter op grond der gegevens beslissen, dat 
req. houder was gebleven, al had hij voor 
korten tijd zijn motorrijtuig ter beschikking 
gesteld van een antler. Dit toch brengt nog 
niet mede, dat die antler houder in den zin 
der wet is geworden. J uist deze zaak levert 
een duidelijk voorbeeld van het ,,economi
sche" begrip houder, nu blijkt dat de firma 
W. den wagen voor onbepaalden tijd gehuurd 
had van de eigenares en daarbij tevens alle 
lasten op zich genomen had. 

Ook met het tweede onderdeel kan ik mij 
daarom niet vereenigen. Req. had niet alleen 
zijn motorrijtuig, maar ook den bestuurder 
afgestaan, terwijl die bestuurder in zijn 
dienst bleef. Men kan dit geval vergelijken 
met het huren van een z.g. taxi door een par
ticulier, een zeer normaal geval, waarbij die 
particulier geen houder wordt in den zin der 
wet en evenmin den bestuurder in zijn dienst 
heeft. Wei heeft req. niet ,,doen rijden" in 
den meest voor de hand liggenden zin, n.1. 
dat hij telkens opdracht heeft gegeven voor 
elken bepaalden rit, doch hij heeft daaren
tegen wel ,,doen rijden" door zijn chauffeur, 
nu hij dezen last heeft gegeven gedurende 
den tijd, dat hij het motorrijtuig ter beschik
king stelde, daarmede te rijden volgens mo
gelijke opdrachten. 

Het tweede middel kan m . i. -niet tot cas
satie leiden en vindt zijn oorsprong hierin, 
dat in de telastelegging nummer en letter 
van het motorrijtuig niet nader zijn vermeld. 
Hierdoor en door de omstandigheid dat req. 
tevens terecht stond voor soortgelijk feit ge
pleegd met een anderen wagen is een onjuist
heid ingeslopen bij het opnemen in het von
nis van de verklaring door req.'s gemach
tigde afgelegd. Deze onjuistheid is echter in 
het aan den Hoogen Raad overgelegde af
schrift van het vonnis en proces-verbaal her
steld, en heeft bovendien blijkbaar niet den 
minsten invloed gehad op de verdediging van 
req., die begreep welke wagen in deze zaak 
bedoeld werd. 

Dezelfde wagen en hetzelfde feit zijn be
doeld. Voorts acht ik het niet van belang op 
grond van hetgeen ik bij het eerste middel 
opmerkte, dat de Politierechter spreekt van 
,,liet rijden" bij de weerlegging van het ver
weer. 

M. i. spreekt hier duidelijk iut de verschil-

422 

lende opvattingen omtrent ,,doen rijden" 
welke ik hierboven uiteenzette, en valt ,,la
ten rijden" volgens de wet onder ,,doen rij
den". 

Het derde middel kan ten slotte m . i. niet 
tot cassatie leiden, daar de Politierechter bij 
het opnemen der verklaring van req.'s ge
machtigde diens mededeelingen slechts ge
splitst heeft in een feitelijk gedeelte, hetwelk 
deze toegaf juist te zijn en in een verweer, 
dat de Rechter nader weerlegd heeft. 

Mijn conclusie strekt tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij schriftuur, en lui 
dende: (zie conclusie) ; 

0 . dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van req. is bewezen verklaard, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, dat hij 
enz. (zie conclusie); 

0. naar aanleiding van het derde middel 
en ambtshalve: 

dat blijkens het proces-verbaal van de be
handeling dezer zaak ter terechtzitting van 
den politierechter de gemachtigde van req. 
aldaar voor dezen heeft verklaard : 

A . Ik geef toe dat enz. (zie conclusie); 
B . ,,Ik meen dat verdachte geen houder 

was van het motorrijtuig. Hij kon er niet over 
beschikken en mocht het zelfs niet terugne
men. Verdachte had het motorrijtuig onder
verhuurd aan de firma Kotting te Essen en 
deze firma reed voor de Baustelle der Luft
waffe. Deze firma is dan ook als ,,houder" te 
beschouwen in den zin van art. 1 7 der Mo
torrijtuigenbelastingwet. Met de firma was 
overeengekomen, dat voor de auto vergoe
ding zou warden betaald zoolang hij reed. 
Over den tijd dat hij stilstond werd geen ver
goeding betaald. De Duitsche Weermacht 
betaalde de olie en de benzine.'' 

dat inderdaad de politierechter die verkla
ring tot bewijs heeft gebezigd alleen voorzoo
veel vermeld onder A, doch zulks den Rech
ter vrijstond, ook al zou die verklaring, in 
haar geheel genomen, een ontkenning van 
het telaste gelegde inhouden; 

dat, blijkens de aanteekening van het mon
deling vonnis in voormeld proces-verbaal, bij 
de bewezenverklaring van het aan req. te
laste gelegde de politierechter heeft overwo
gen: ,,dat het feit, dat verdachte niet de vrije 
beschikking had over het door hem gehuurde 
motorrijtuig niet afdoet aan zijn houder
schap, als bedoeld in art. 1 7 der Motorrijtui
genbelastingwet, waar vaststaat dat hij dit 
motorrijtuig geheel uit eigen beweging en 
vrijwillig aan een prive persoon (de Firma 
Kotting te Essen) onderverhuurde, dat hij 
het door zijn in dienst zijnden chauffeur, 
dien hij zelf betaalde, liet rijden onder het 
oorspronkelijk nummer en zelf het onderhoud 
moest betalen.'' 

dat evenwel uit die aanteekening niet blijkt 
op welke gronden de politierechter bij zijn 
vorenaangehaalde overweging heeft ter zijde 
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gesteld het als voormeld gevoerd verweer, 
dat req. weliswaar het motorrijtuig, dat hij 
zelf voor onbepaalden tijd in huur had, heeft 
onderverhuurd aan de firma Kotting te Essen 
en dat het niet was gevorderd, maar dat die 
firma reed voor de Baustelle der L uftwaffe 
en dat req. het motorrijtuig niet mocht te
rugnemen, welke laatste toevoeging, waarvan 
de feitelijke juistheid en beteeke nis in cas
satie niet vaststaan, van belang kan zijn zoo
wel ten aanzien van de vraag of req. nag als 
houder van het motorrijtuig kon warden aan
gemerkt als voor de vraag of hij voor het 
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rijden met dat motorrijtuig op den openbaren 
weg verantwoordelijk mag warden gesteld; 

dat derhalve het vonnis, als te <lien aan
zien niet met redenen omkleed, niet in stand 
kan blijven, en de eerste twee middelen bui
ten beschouwing kunnen warden gelaten ; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
En rechtdoende volgens art. I06 der Wet 

R.O. : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage, ter berechting en afdoening 
op de bestaande telastelegging. 

(N. J.) 
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Bodem1iro1luctlewet. 
- Arrest van den Hoo{Jen Raad. (Bodem

produotiebeschikking ,939 art. _7.) - Het 
r'flidde/ kan niet slagen, daar req.'s verweer 
nil,t was, dat hij zou hebben gehandeld op 
vordering van de Duitsche Weermacht, 
doch enkel dat hij van deze ,,ver{Junning" 
tot het ve//en van het dennenbosch .had 
,;erkregen, en fJe omstandi-gheid dat bij de 
Dui1sche Weermacht tegen het vellen van, 
het dennenbosch geen bezwaar bestond niet 
zou medebrengen dat nu, in strijd met de 
desbe treffende wettelijke voorschriften, 
req. zonder vergunning van den productie
commissaris, tat het ve//en van het bosch 
mocht over{Jaan, en req.'s schuld hierin 
bestaat, da't hij dit niettemin deed zonder 
zich-te vergewissen of zulks hem vrijstond. 

20 April. 
Wlnkl'lslultJng·. 
--- Arrest van -den Hoo{Jen Raad. (Winkel

sluitingsbeslui•t ,941, art. 2.) - In art, 2 
lid 2 van het Winkelsluitingsbesluit 1941 
omvat het be{},rip ,,werkdagen" ook den 
Zaterda{j, . 20 April. 

Ontlenvijs. CLag·er) 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (Lager-Onderwijswet 1920 art. 51; 
Ambtenarenwet 1929 art. 24.) - Een op 
wachtgeld gestelde onderwijzer, wiens 
wachtgeld wordt verva//en verklaard op 
grond van het 4e l~d van art. 51 der Lager
Ondlrwijswet 1920, heelt het recht v an 
beroep op den ambtenarenrechter. - Bij 
benoeming van een op wachtgeld gestelden 
onderwijzer tot onderwijzer bij het open
baar Jager onderwijs op een salaris, dat 
tenminste aan de vroegere jaarwedde {Je
Jijk is, vervalt het wachtgeld en we/ krach
tens het enkele feit der benoeming op 
gronq van art. 51, lid 4, der L.O.wet 1920. 
Art'. 5,, lid 6; kan in zulk een geval {Jeen 
toepassing vinden. D e L-O.wet onder
scheidt het benoemd warden tot betrek
kingen van het aanvaarden daarvan. 

23 April. 
Am btenarenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (Lager-Onderwijswet 1920 art . 51 ; 
Ambtenarenwet 1929 art., 24.) - Een op 
wachtgeld /iestelde onderwijzer, wiens 
wachtge/d word/ vervallen verklaard op 
grond -van het 4e lid van art. 51 der Lager-

Onderwijswet 1920, heeft het recht van 
beroep op den a_mbtenarenrecjl'ter . - Bij 
benoeming van een op wachtgeld gestelden 
onderwijzer tot onderwijzer bii het open
baar Jager onderwijs op een"' salaris, dat · 
tenminste aan de vroegere jaarwedde ge
Jijk is, vervalt het wachtge/d en we/ krach 
tens het enkele leit ·der benoeming op 
{Jrond van art. 51, lid 4, der L.O.wet 1920. 
Art. 51, lid 6, kan in zulk een geval geen 
toepassing vinden. De L,O.wet onder
scheidt het benoemd worden tot betrek
kingen van het aanvaarden daarvan . 

. 23 April. 
Onderwijs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding enz. ( La
ger Onderwijswet 1920 art. 72 .) - Een 
redelijke uitlegging van art. 72 brengt 
mede, dat de schoolbesturero ook voor de 
kosten van herstel van een door bominslag 
getroffen schoolgebouw aanspraak kunnen 
maken op .he( ontvangen van de benoo
digde {Jelden uit de gemeentekas. - We! 
i·s de aanvrage eerst gedaan toen de herstel
werkzaamheden reeds hadden plaats ge
vonden, doch daar het hier een spoedgeval 
betrof, waarin de bes/issing van het ge
meentebestuur niet kon worden algewacht, 
was het sclioolbe~uur gerechtigd het her
stel onmidde//ijk te doen plaats hebben, en 
is het dus in zijn aanvrage ontvankelijk. 

23 April . 
Voedselvoorzlening·. 
- Arrest van den Hoo{Jen Raad. (Slach-tver

bod 1940 Varkens II art. r.) - Het zooge
naamde ,,afslachten" vormt een zoo be 
langrijk noodzakelijk dee/ van het slacht
proces, dat het ook op zichzelf ,,slachten·• 
in den zin van het verbod van art. r Slach t
verbod 1940 Varkens II uitmaakt. 27 April. 

SlachtverlJod Yarkens. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Slachiver

bod ,940 Varkens II art . z.) - Het zooge
naamde ,,afslachfr;n" varmt een zoo be
langrijk noodzakelijk dee/ van het s/acht
proces, dat het ook op zichzelf ,,slachten" 
in den zin van het verbod van art. I Slach t
verbod ,940 Varkens II uitmaakt . 27 April. 

Hluilerwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

het D epartement van Sociale Zaken. (Hin -

... 
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derwet art. 2 V.) - Een inrichting, waar 
in ovens hout wordt verhit onder afsluiting 
van de Jucht, de ui,t het hout ontwijkende 
dampen en gassen warden afgekoeld en de 
in de gecondenseerde dampen aanwezige 
teer wordt afgescheiden, . waarna de in de 
ovens achterblijvende houtskool en de teer 
in clen handel warden gebracht, is een in
richting bestemd t_ot droge distillatie van 
plantaardige zelfstandigheden, als be'lioeld 
in art. 2 sub V. 30 April. 

Onderwijs. (Lag·er) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming. -( Lager On
derwijswet 1920 art. 72.) - Aan art. 72 kan 
geen aanspraak op medewerking van de 
gemeente worden ontleend voor eene ver
anilering van inrichting, welke door het 
schoolbestuur van tevoren reeds is tot
standgebracht, behoudens wanneer het een 
spoedgeval betreft.Daarvan is sprake voor
zoover het schoolbestuur na het stukvrie
zen van de radiatoren der centrale verwar
ming in· de Kerstvacantie van 1940/41 ge
noopt was aanstonds een noodinstallatie 
aan te brengen, ·teneinde de Jessen te kun
nen voor-tzetten. Voor de definitieve voor
ziening echter had dat bestuur een aan
vrage om medewerking kunnen indienen 
en de beslissing daarop kunnen aiwachten; 
te dezer zake kan derhalve geen aanspraak 
op medewerking warden !lemaakt. - Nu 
niet is gebleken, dat het stukvriezen aan 
gebrek aan voorzorg van het schoolbestuur 
was te wijten, moet met het oog op de ab
hormaal strenge koudeperiode van toen
maals wo,den aangenomen, dat een buiten
gewone omstandigheid, welke het sc'hool
bestuur niet was aan te rekenen, tot de 
uitgave voor de noodinstallatie· aanleiding 
heeft gegeven. Deze uitgave behoort dan 
ook te warden aangem.erkt als een uitgave 
tot het aanbrengen van een verandering 
van inrichting. 5 Mei. 

Ontelg·enlngswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 

art. 40.) - Bij de bepaling van de schade
Joosstf'lling ingevolge art. 40 der Onteig.
wet wordt ni'et uitsluit~nd gelet op het ge
bruik of genot, dat de onteigende persoon
/ijk tijdens zijn ]even nog van het ont
eigende goed zou gehad· kunnen hebben, 
doch daarbij treedt integendeel op den 
voorgrond de waarde, die -aan het goed met 
het oog op zijne tegeldemaking valt toe •te 
kennen. De meer of mindere geschiktheid 
van het bedrijf om door derden of, bij over
lijden van den onteigende, door diens erf
genamen te worden voortgezet kan daarbij 
eene rol spelen. Bij eene andere opvatting 
zouden niet gerechtvaardigde verschillen 
tusschen onteigening ten Jaste van natuur
Jijke personen en onteigening ten laste van 
rechtspersonen kunnen optreden. - Ten 
deze is de Rechtb. ervan uitgegaan, dat 
verweerder de schade, veroorzaakt door de 
onteigening van het in zijn bedrijf aange
wende land zal kunnen beperken door zoo 

spoedig mogelijk zijn landbezit weder aan 
te vullen en daardoor de winstcapaciteit 
van zijne hoeve te herstel/en. De Rechib. 
heeft voorts kennejjjk geoordeeld, dat het 
niet aan het leven van verweerder gebon
den bedrij{ ook na diens overlijden zonder 
noemenswaardig verlies aan winstcapaci
teit door zijne erfgenarnen kan worden 
voortgeze't. - Onder deze•omstandigheden 
heeft de Rechtb. de bedrijfsschade en de 
kosten van wederbelegRing mogen bepalen 
gelijk zij deed en heeft zij dusdoende geen 
schade vergoed , die niet door verweerder 
zelf, doch door 'aiens eripenamen wordt ge-
/eden. 6 Mei. 

Armenwet. 
- Bes/uii van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenland1;che Za
ken. ( Armenwet art. 39.) - Daar patiente 
de gemeente A., waar zij reeds v66c het 
aangaan van de dienstbetrekking als in
wonende dienstbode haar woonplaats had 
gevestigd, oak na het eindigen da'arvan niet 
heeft verlaten v66rdat zjj krach-tens rech
terlijke machtiging werd ov.ergebracht naar 
een krankzinnigengesticht, moet zij geacht 
worden tot dat tijdstip haar woonplaats te 
'A. te hebben behbuden. 7 Mei. 

Am hteuarenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 artt. (jo, 3e 
lid en 58, 1e lid.) --: Overschrijding van 
den beroepstermijn bij het gemeentelijk 
scheidsgerecht leidt ingevolge gemeente
Jijke verordening niet tot niet-ontvanke
Jijkverklaring, indien de overschrijding is 
te wijten aan bijzondere, den ambtenaar 
niet toe te rekenen omstandigheden. Be
grijpe]ijke onzekerheid van den ambtenaar 
omtrent de juiste strekking eener uitspraak 
van dat scheidsgerecht wordt tot zulke bij
zondere omstandigheden gerekend. - D e 
weigering een punctie te ondergaan ten be
hoeve van een geneeskundig onderzoek /e
vert grand op de uitbetaling van het salaris 
des ambtenaars te schorsen. 7 Mei. 

Armenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van· Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 39.) - De omstandig
heid dat de armlastige door een irmbestuur 
te R. in de gemeente D. · weuf uitbesteed, 
brengt niet met zich, dat de band met R. 
werd verbroken, te minder, nu zulks p/aats 
-r,ond met geldelijken steun der gemeente 
R . Er kan niet gezegd warden dat de arm
lastige, die te dezen aanzien gehee/ afhan
kelijk was van genoemd armbestuur en 
van de gemeente R. het voornemen heeft 
gehad, te D . zijn hoofdverblijf te vestigen. 
Toen 10 jaar na de uitbesteding de arm
Jastlge moest worden overgebracht naar de 
,,aangew,ezen afdeeling~' van een krankzin
nigengesticht, had hij derhalve zijn hoofd
verblijf nog in de gemeente R. op hei tijd
stip, dat de ln art. 39 lid 4 bedoelde · ver
klaring door den deskundige werd afge
g_even. 8 Mei. 



Octroolwet. 
- Arrest van den Hoo'gen Raad. (Octrooiwet 

z9zo•S. 3z3 art. 43.) - Het Hof heeft fei
telijk vastgeste}q, dat octrooi no. 10773 
- en dat geldt ook voor no. 8893 - niet 
is verleend, voor elke constructie, die onder 
de in het octrooi daarvan gegeven om
schrijving, kan warden gebracht, maar 
s/echts voor eene . zoodanige construotie, 
waarmede het uit het octrooischrift af te 
Jeiden doe} wordt verwezenlijkt. Het mid
del, dat uitgaat van de veronderstelling, 
dat het octrooi verleend is voor het voort
brengsel los van zijne werking, mist dus 
feitelijken grondslag. - Bij de uitlegging 
van het octrooi mocht het Hof de beteeke
nis der gebezigde termen zeer zeker vast
stellen door rekening te houden met het
geen de uitvinder zelf blijkens het octrooi
schriM daaromtrent had doen blijken. De 
rechter heeft zelfstandig te onderzoeken,. 
in welken zin het octrooi is te verstaan, on
af hankelijk dus van de uitlegging door par
tijen aan den inhoud van het octrooischriN 
gegeven. - M.t is vastgesteld, dat de be
schermde uitvinding niet· alleen door de 
ctmstructie, maar mede door het effect is 
bepaald, heef.t het Hof terecht ook van dit 
laatste den bewijslast gelegd op de partij, 
die de inbreuk heeft gesteld. 8 Mei. 

Dlstrlbutlewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. z 

lid 2; Distributiewet 1939 art. 18; Econ. 
Sanotiebesluit 1941, art. r lid 2.) - De 
strafbepa/ing van art. 18 lid I Distributie
wet 1939, onder welke het bewezenv.er
klaarde, in Juli z941 gepleegde feit , vie/, 
Juidde voor req. gunstiger dan die van art. 
r lid 2 Econ. Sanctiebesluit z941 j 0

• art. 
49 Sr., zoodat ingevolge art. r lid 2 j 0

• art. 
91 Sr. eerstgenoemde strafbepaling hier 
had behooren te zijn toegepast. - H. R. 
qualificeert: door handelen opzettelijk :me,

debewerken dat een krachtens de Distribu
tiewet r 939 vastgesteld voorschrift niet 
wordt nagekomen. - Adv.-Gen. Rombach 
qualificeert: medeplichtigheid aan het op'
zettelijk niet nakomen van een krachtens 
de Distributiewet z93!) va!1tgesteld voor
schrift. rr MeL 

Economlsch Sanctlebeslu lt. 
~ Arrest 'van den Hoogen Raad. (Sr. art. r 

lid 2; Distributiewet 1939 art. z8; Econ. 
Sanotiebesluit z941, art. r lid 2.) - De 
strafbepaling van art. 18 lid 1 Distributie
wet z939, onder welke het bewezenver
klaarde, in Juli z94z gepleegde feit, vie}, 
luidde voor req. gunstiger dan die van art. 
z lid 2 Econ. Sanctiebesluit 1941 j 0

• art. 
49 Sr., zoodat ingevolge art. z lid 2 j 0

• art. 
91 Sr. eerstgenoemde sta1.fbepaling hier 
had behooren te zijn toegepast. - H. R. 
qualificeert: door ha'ndelen opzettelijk me
debewerken dat een krachtens de_Distribu
tiewet z 939 vastgesteld voorschrift niet 
wordt nagekomen. - Adv.-Gen. Rombach 
qu~lificeert: medeplichtigheid aan het op
zettelijk niet nakomen van een krachtens 
de Distributi'ewet 1939 vastgesteld voor
schrift. II Mei. 

Vervoermilldelen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Eerste 

Uitv.besluit Secr.-Gen. van Waterstaat 
ingev. Verord . • z5/1940 betr. het vervoer 
van personet1 en goederen § r; Motor
brandstoffenbeschikking 2940, I art. 10.) -
fjit de authentieke Duitsche tekst volgt, 
dat met ,,houder" niet is bedoeld hij, die 
het motorrijwiel of motorrijtuig bij een 
bepaalde gelegenh.eid gebruikf, maar de
gene, wien hat. toebehoort. Wei is telast
gelegd, dat aan req. niet was verleend de 
in § r bedoelde vergunning, maar niei, dat. 
req. was houder in den zin van het Uit
voeringsbesluit, hoewel dit vereischt is voor 
een telastlegging van bedoelde overtreding. 
- De bewezen verklaarde telast/egging le-

' vert niet op de bedoe/de overtreding van 
art. ro Motorbrandstoffenbeschikking 1940 
I, nu zij niet inhoudt, dat req. motorbrand
stof in. den zin van die beschikking ver
bruikt heeft voor de voortbeweging van 
zijn motorrijwiel, noch dat hij daartoe niet 
had een schriftelijke ·vergunning, afgege
ven door een plaatselijken distributie
dienst, zooals voor die ovet"trer;Jing ver
eischt is. II Mei. 

Voedselvoorzienln g. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Huisslach

tingsbesluit 1940 Varkens art. 3.)-, Uit de 
bewijsmiddelen valt niet al te leiden, dat 
req. he.t varken zou hebben geslacht inhuis
slachting. . II Mei. 

·Dlstrlbutlewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Huisslach

tin/sbesluit 1940 Varkens art. 3.) - Uit de 
bewijsmiddelen valt niet af te Jeiden, dat 
req. het varken zou hebben geslacht in huis
slachting. II Mei. 

Onrechtmatlg·e overhelllsdaad. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 

z401; .Sv. art. 103.) - Rechtbank: Devor
dering is niet~ontvankelijk,Jeeds op grond, 
dat eischer niet den weg van art. 103 ~v. 
heeft gevolgd, uit welk art., i . v. m. art. 89 
Sv., blijkt, dat de wet ten deze geen scha
deloosstelling toekent. - Hof en Proo.
Gen. Berger: Deze beslissing is onjuist. Zie 
uitvoerig Cone/. Proc.-Gert. (Door H. R. 
niet explicite beslist). - Hooge Raad: Het 
Hof heeft niet uit het oog verloren, dat 
voor de vraag, of een redelijk vermoeden 
van schuld aan eenig strafbaar feit aan
wezig is, niet voldoende is het subjeotief 
inzicht van den opsporingsan;1btenaar, doch 
deze vraag naar objectieven maatstaf moet 
warden beantwoord. Uit het te velde staan 
van de narcissenbollen kon, in verband met 
de desbetreffende verklaring van den ge
tuige-deskundige, een redelijk verrnoeden 
van verboden teelt (sc. bol/enteelt) warden 
afgeleid. zs Mei. 

Aholitie en gratle. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. artt. z, 

Jia 2; 14h; Verord. v. 6 Jan. 1941 be;tr. de 
abolitie en de gratie, art. 3.) - Weliswaar 
is in art. 3 der .verordening van den Rijks
commissaris voor het bezette gebied be
treffende de uitoefening van het rec
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abolitie en van gratie var., 6 Jan. 1941 onder 
meer bepaald, dat art. 14h en 14k Sr. bui
ten toepassing zullen blijven, doch met het 
oog op de strekking dier verordening is dui
de/ijk, dat zulks niet geldt t. a._ v. veroor-

, deelingen als in ar_t. 14a lid 1 en lid 2 Sr. 
bedoeld, welke v66r de inwerkingtreding 
der verordening zijn uitgesproken. - Het 
beroep door den Politierechter gedaan op 
art. 1 lid 2 Sr. IJ/lat niet op, aangezien ge
noemd artikel alleen betrekking heef.t op 
de beantwoording van de vraag of het be
wezen verklaarde feit strafbaar is en zoo 
jaJ op grond van welke strafbepaling straf 
moet worden opgelegd en geenszins op de 
last fot tenuitvoerlegging van een reeds 
door den Rechter gewezen vonnis, houden
de eene voorwaardelijke 'veroqrdeeling. 

18 Mei. 
Dlstrlbutiewet. 
- Arrest van den Hoogen Raa<}. (Sr . art. 1 

lid 2; Distributiewet 1939 art. 18 lid 2; 
Econ. Sanctiebesluit 1941 artt. 1 en 14.) -
De qualificatie van de volgens de bewezen
verklaring in den aanvang van de maand 
April 1941 gepleegde Jeiten en de strafop
legging berusten op art. 18 lid 2 Distribu
tiewet 1939. Dit artikel is ingevolge art. r4 
Econ. Sanctiebesluit 1941 buiten werking 
getreden op 6 Sept. 194r, toen genoemd 
Besluit in werking trad, terwijl art. 1 van 
dat Besluit, bij welks eerste lid op feiten 
als de bewezenverklaar,de straf wordt ge
steld, voor ,req. gunstiger is- dan de bepa
ling, die door het Hof is toegepast. Der
halve had het Hof bij zijn op 7 .Febr. r942 
gewezen arrest ingevolge art. 1 lid 2 j 0

• art. 
91 Sr. voormelde strafbepa/i"ng van het 
Econ. Sanctiebesluit 1941 moeten toepas
sen. De H. R. vernietigt het bestreden ar
rest voorzooveel betreft de qualificatie van 
/let bewezenverklaarde en de daarop be
rustende strafbaarverklaring en straiopleg
ging. '18 Mei. 

Econom lsch Sanctlebe'slult. 
- Arrest van den Hooge11 Raad. (Sr. art. 1 

lid 2; Distributiewet 1939 art. 18 li,;1 2; 
Econ. Sanctiebesluit 194r artt. r en r4.) -
De qualificatie van de volgens de bewezen
verklarint}, in den aanvang van de maand 
April 194, gepleegde feiten en de straiop
legging berusten op art. 18 lid 2 Distribu
tiewet 1939. Dit artikel is ingevolge. art. 14 
Econ. Sanctiebesluit r941 buiten werking 
getreden op 6 Sept. 1941, toen genoemd 
Besluit i-n werking trad, terwij/ art. r van 
dat Besluit, bij welks eerste lid op feiten 
als de bewezenverklaarde straf wordt ge
steld, voor req. gunstiger is dan de bepa
ling, die door het Hof is toegepast . "Der
halve had het Hof bij zijn op 7 Febr. 1942 
gewezen arrest ingevolge art.1lid21° . art. 
91 Sr. voormelde strafbepaling van het 
Econ. Sanctiebesluit 1941 moeten toepas
sen. D e H. R . vernietigt het bestreden ar
rest voorzooveel betreft de qualifkatie van 
het bewezenverklaanJe en, de daarop be
rustende s-trafbaarver\Jaring en straiopleg
ging. r8 _Mei. 

Arbeld. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Eerste 

Uitv.besluit Secr.-Gen.• v . Soc. Zaken in
gevolge Verordening beperken van werk 
§ 2.) - De opvatting, dat onder deri ter
mijn van r zo dagen, bedoeld in de be
schikking van den Dir-Gen. van den Ar
bei',;1 de dato 21 Mei 194r No. 19964 moet 
warden verstaan ,,het tijdsverloop van 110 
dagen, dat de dienstbetrekking heeft ge
duurd" is niet overeen te brengen met de 
woorden waarin voormelde algemeene ver
gunning is vervat, nu dez'e inhoudt dat on~ 
der werknemers in tijdelijken dien&t war
den verstaan werknemers, die op niet meer 
,aan l 10 dagen in de aangewezen zes maan
den bij den leider van het bedrijf zijn werk
zaam geweest, zulks in tegenstelling met 
de peschikking van 17 Dec. 1941 volgens 
welke onder werknemers in tijdelijken 
di'enst warden verStaan ,,zij, wier- dienst
betrekking korter heeft geduurd dan drie 
maanden, en zij, wier achtereenvolgende 
dienstbetrekkingen bij denzelfden werk
gever in de zes aan het cmtslag onmiddel
lijk vooraigaande maanden te zamen kor
ter hebben geduurd dan 90 tfagen. ( Ander• 
Adv.-Gen." Wijnveldt) . - Adv.-Gen. Wijn
veldt: De mogelijkheid van tweeerlei uit
legging van verbodsbepalingen heft de 
schuld van den overtreder niet op. 18 Mei. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 248.) - Daar het 
schrijven van een · geschiedkundig boek
werk betreffend de gemeente zoowel uit 
een algemeen belang als ui,t dat van de 
gemeente is toe te juichen, terwijl aanne
melijk is dat, wanneer de geboden gelegen
heid, thans niet wordt aangegrepen, een 
zoodanige uitgave in afzienbaren tijd niet 
tot stand zal komen, behoort, gelet op de 
geenszins ongunstige financieele positie der 
gemeente, tegen een desbetreffende be
grootingswijzi'ging geen bezwaar te warden 
gemaakt. Wei waarbargt het doen schrij
ven van het manuscript nag niet, dat eer
lang tot het drukken en uitgeven van het 
werk zal wordftn overgegaan, doch wanneer 
het handschrift na de voltooiing in het ge
meente-archief ;ordt gedeponeerd, zal een 
waardevol werk aanwezig zijn, waarui,t zoo 
noodig kan warden geput, terwijl wellicht 
later een weg kan warden gevon,den om 
tot de uitgave ervan te geraken. z B Mei . 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 258 j 0

• art. Bo.J
I n het algemeen behoeven vervoerkosten, 
welke een burgemeester dient te maken om 
zich te begeven naar de gemeente, waar hij 
niet metterwoon gevestigd is, niet ui't de 
gemeentekas le warden vergoed, aangezien 
zulks zou neerkomen at, een vermeerdering 
van het inkomen van den burgemeester, 
welke niet ware te rijmen met art . Bo. 
Evenwel kunnen zich bijzondere · gevallen 
voordoen, waarin dergelijke vervoerkosten 



geacht moeten worden in het {Jf!meente-
• belang te zijn gemaakt. In casu is dit het 

geval, doordat de bur[Jemeester, niettegeri-
staande een lichte ongesteldheid en bijzon- · 
der slechte weers[Jesteldheid, niet heeft na
selaten zich ter vervulling van zijn ambts
plicht van' de gemeente waar hij woont 
naar de andere gemeente, waarvan hi} te
vens bur[Jemeesfer is doch niet woont, te 
begeven. Ten onrechte is derhalve bedoel
de uitgave niet in de rekening van laatst;. 

. bedoe/de.[Jemeente ge/eden. 19 Mei. 

W onln'g·wet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa! van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 1; Gemeentewet art. 
168 j 0

• • art. 193.) - Een bepaling in een 
gemeenteverordening omtrent het verwij
deren, inkorten en snoeien van geboomte, 
dat geva,v oplevert of de toetreding van 
Jicht en zon tot gebouwen en erven schaadt, 
steunt op de Gemeentewet en behoort 
niet tot de voor•schrift~n, welke volgens 
die wet aan goedkeuring onderworpen zijn. 
De bepaling treedt, in verband met de in 
he t B. W. vervatte rege/en inzake buren
recht, niet in het[Jeen van algemeen rijks
belang is. 19 Mei . 

Uemeentebestu ur. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa! van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Woningwet art. 1; Gemeentewet art. 
1'68 j 0

• art. 193.) - Een bepa/ing in een 
geineenteverordening omtrent het verwij
deren, inkorten en snoeien van geboomte, 
dat gevaar oplevert of de toetredi'ng van 
Jicht en zon tot gebouwen en erven schaadt, 
steunt op de Gemeentewet en behoort · 
niei t~t de voorschriften, welke vol[Jens 
die wet aan goedkeuring onderworpen zijn. 
De be paling treedt, -in verband met ·de in 
het B . , W . vervatte rege!en inzake buren
recht, niet in hetgeen van algemeen rijks
belang is. 19 Mei. 

Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van_ den CentraLen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 24.) -
Tegen een ingetrokken besluit staat geen 
beroep open. Ook hangende het beroep kan 
een besluit worden ingetrokken. In casu is 
het bestreden besluit in[Jetrokken, ook al 
zou de intrekkingsbeschikking door een 
niet meer bevoegd orgaan zijn [Jenomen; 
de gemachtigde van het bevoegde or[Jaan 
heeft nu een.maal zonder voorbehoud fer 
terechtzitting mededeeling van de intrek
king gedaan. Het beroep moet thans niet 
ongegrond, doch niet-ontvankelijk worden 
verklaard. 21 Mei. 

Armenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40.) - Betrokkene, 
die te A. woonde en tijdelijk in H . Jogeerde, 
wordt daar door een ongeval getroffen, dat 
we/ verplegi,ng in een ziekeninrichting 
noodzakelijk maakte, maar niet van dien 
aard was, dat omzichtig vervoer naar A . 

niet verantwoord ZOU zijn . Door be'trok
kene op haar verzoek in de ge/egenheid te 
stellen per ziekenauto naar A : terug te kee
ren, heeft de gemeente H. zich niet schul
dig gemaakt aarl een gedraging, strijdig 
met de Armenwet of onbehoorlijk tegen
over den dienst te A. of de betrokkene zelf. 
Voor toepassing van art. 40 is derha!ve 
geen aarlleiding. 21 Mei. 

Gemeeutehestu ur. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

he{ Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 228d.) - Het be
leggen van [Jelden in Grootboekinschrijvin
gen is slechts dan verantwoord, wanneer 
vaststaat dat de gerneente in de naaste 
toekomst voor die • gelden geen passende 
besternming kan vinden. Nu ten laste der 
gemeente ge/a/eeningen loopen, op welke 
vervroegde aflossing mogelijk is, en boven
dien vermoedelijk binnenkort nieuwe ka
pitaalsuitgaven voorziening zullen vorde
ren, vormt een en ander een meer aange
wezen bestemming voor bedoelde {Jelden 
dan de voor{Jetfomen allnkoop van Groot
boekinschrijv,"hgen. 21 Mei . 

Onllerwijs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming. (Lager On
derwijswet 1920 arl. 22bis.) - Ouders vim 
leerlingen eener o. I. school ,kunnen niet 
worden ontvangen in hun beroep tegen een 
besluit van den Commissaris der provincie, 
waarbij is beslist, dat de instandhouding 
der school niet ingevo/ge art. 19 wordt ge
vorderd. Dit beroep_ staat ingevolge art. 
22bis tweede, lid s/echfs open voor den ge
meenteraad en elk zijner leden en kan als 
gevoliJ van de omstandigheid dat in[Jevolge 

· de achtste verordening van den Rijkscom
missaris betreffend bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied de werk
zaamhede'n der gemeenteraden blijven rus
ten en Worden waargenomen door den bur
gemeester, en dat aan de raadsleden de hun 
uit hun lidmaatschap van den gemeente
raad voortspruitende bevoegdheden en 
aanspraken niet meer toekomen, voors
hands uitsluitend warden uitgeoefend door 
den burgemeester. Dit brengt echter niet 
mede, dat dit' beroepsrecht thans aan an
deren zou toekomen. 25 Mei . 

Wegenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Waterstaat. (Wegen
wet art. 30.) - Nu de onderwerpelijke 
brug stnds menschenheu[Jenis door den 
erflater van appellant en diens broeder i~ 
onderhouden, zijn deze erfgenamen a/s 
eigenaren van twee aanliggende perceelen 
terecht als onderhoudsplichtigen op den 
/egger verrpeld. Daaraan doet niet al, door 
w ien de brug destijds is geJegd, noch dat 
van de brug, -welke een openbare is in den 
zin der Wegenwet, behalve door appellant 
en zijn 'broeder, ook door anderen 'pleegt te 
worden gebruik gemaakt. In den /egger be-



hoort te worden vastge/egd het aandeel, 
dat elk der beide eigenar~n in het onder
houd heelt. · 26 Mei. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaa•t. (Wegen
wet art. 4.) - Nu vaststaat, dat de spoor
brug te Deventer na het tijdstip van der:tig 
jaren v66r het inwerkingtreden der Wegen- . 
wet ten minste gedurende dertig jaren voor 
een ieder. toega,nkelijk is geweest, terwijl 
het 2e lid van art. 4 in dezen niet van toe
passing is, is de brug, voorzoover dienstig 
aan het wegverkeer, als openbare weg te 
beschouwen. 26 Mei. 

Ontelgenlngswet. 
~ Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 

art. 40.) - Een onteigende, die fo het ont
eigende percee/ een bedrijl uitoelent, kan 
geenszins onder alle omstandigheden er 
aanspraak op maken in staat te worden ge
steld elders een pand te verkrijgen en in te 
richten; geschikt om daarin zijn bedrijl op 
denzelfden voet voort -te tetten. De Recht b . 
heelt vastgesteld, dat eischers bedrijl geen 
winst oplevert en geen redelijk uitzicht 
biedt in de toekomst levensvatbaar te zijn. 
Wil de onte_igende onder deze omstandig
heden kosten maken tot bekoming van een 
nieuw bedrijlspand, dan zou de door hem 
geleden schade geen noodzakelijk gevolg 
zijn van de onteigening en niet voor ver
goeding in aanmerking mogen komen. 

. 27 Mei. 
Armenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 39.) ~ Onder de in 
dit art. bedoelde rechterlijke machtiging 
kan redelijkerwijze niet anders worden ver
staan dan de laatste reclrterlijke machti
ging, welke tot de opne;ming van den pa
tient aanleiding heelt gegeven. Daarbij is 
het onverschil/ig, om welke reden aan den 
patient uit het gesticht, waarin hij krach
tens een vroeger aangevraagde rechterlijke 
machtiging was opgenomen, ontstag is ver
leend. (In casu was patient als niet hersteld 
ontslagen ui-t een gesticht in Ned. lndie bij 
repatrieering naar Meder/and en krachtens 
nieuwe rechterlijke machtiging hier te Ian
de in een gesticht opgenomen). 27 Mei. 

Am bte11arenwet. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet ,929 art. -58 lid 1; 
Wet Reserve-personeel landmacht ,905 
art. 36.) - Het verzoek om ontslag als re
serve-kapitein der genie is subsidiair • en 
,,vi coactus" gedaan. Het daat'qp gegeven 
ontslag k[!_n we/ als op eigen verzoek ver
leend worden beschouwd. - Verkeerd ge
brwk van bevoegdheid heelt niet p/aats 
gehad, nu niet is beoogd in strijd met 
rechtvaardigheid, billijkheid ol 1egerbelang 
te handelen. · 28 Mei. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet ,929 artf. 3 en 
60.) - Bij de ophelling van het gemeente
lijke scheidsgerecht ontbra}c een overgangs
bepaling aangaande de nog aanhangige be
roepen. In eeF-Sten' aanleg bevoegd tot be
handeling van het beroep, dai de belang
hebbende ambtenaar toen op den ambte
narenrechter deed, was het Ambtenaren
gerecht. Daarop is niet binnen de 30 dagen 
van· art. 60 - welke termijn is gaan /oopen 
op den dag na het nemen van het aange
vallen besluit, niet van het besluit tot op
helling van het scheidsgerecht - een be
roep gedaan. Het gerecht ·heelt beslist, dat 
de OVE;rschrijding niet ingevolge lid 3, van 
"art. 60 voor gedekt kan worden gehouden. 
Terecht verklaarde het gerecht het beroep 
niet-ontvankelijk. 28 Mei. 

Wegenwet. ' 
- Besluit van den Seqetaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat. (Wegen
wet art. 4.) - Het leit, dat de onderhavige 
wegen reeds sedert jaren op den ouden /eg
ger van openbare wegen en . voetpaden 
voorkwamen en niet is gebleken, dat appel
lant of zijn rechtsvoorgangers ooit stappen 
hebben gedaan om de wegen van den /egger 
te doen ·alvoeren, gevoegd bij het leit, dat 
de wegen dee/ uitmaken van het kadastraal 
perceel, waaronder al de gemeentewegen 
voorkome.n, voert tot de gevo!gtrekking, 
dat aan die wegen de best~mming van 
openbaren · weg is gegeven. De omstandig
heid, dat de wegen uitsluitend beteekenis 
hebben en steeds hebben gehad als toe
gangswegen tot een landgoed, doet aan het 
openbaar karakter der wegen niets al. 

29 Mei. 
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Wonlngwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet. art. 36.) - Ten onrechte 
is goedkeuring verleend aan een uitbrei- · 
dingsplan, waarbij te weinig ontwikke
lingsmogelijkheid is gelaten aan een be
drijf, dat voor de gemeente van niet te on
derschatten beteekenis is, terwijl boven
dien de uitbreidingsmogelijkheid van een 
andere onderneming, wier bedrijf voor het 
economisch leven van het grootste belang 
is, niet voldoende is verzekerd. - In het 
plan had behooren te zijn vastgesteld, 
welke gronden hetzij om kunsthistorische 
redenen, hetzij wegens natuurschoon niet 
mogen warden afgegraven, met aanduiding 
van een bijzondere bestemming voor deze 
terreinen. 25 Augustus. 

Onderwljs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager On
derwijswet 1920 art. 72 j 0

• art. 77.) - Een 
redelijke uitlegging va!n art. 72 brengt 
mede, dat de schoolbesturen oak voor de 
kosten voor herstel van schade door bom
inslag aanspraak kunnen maken op het 
ontvangen van de benoodi~de gelden uit 
de gemeentekas. - In casu betreft het een 
spoedgeval, waarin de beslissing van het 
gemeentebestuur niet kan warden aige
wacht en het schoolbestuur gerechtigd was 
om het herstel onmiddellijk te doen plaats 
hebben. 3 September. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoedi'ng, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager On
derwijswet 1920 art. 72 j 0

• art. 77.) - Ver
nieuwing van de vloer der gymnastiekzaal 
der onderhavige school, welke vloec in 1923 
is vervaardigd, moet warden beschouwd 
als verandering van inrichting in den zin 
van art. 72, daar moet warden aangeno
men, dat het aan den vloer klevende euvel 
niet aan slijtage te wijten was en niet door 
normaal onderhoud had kunnen warden 
voorkomen, doch aan een constructiefout 
moet warden toegeschreven. - W el heeit 
deze voorziening reeds v66r het indienen 
der aanvrage plaats gehad, doch er heeft 
zich hier kennelijk een spoedgeval voorge
daan , waarin onmiddellijke voorziening 
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geboden was en de beslissing van het ge
meentebestuur niet kon warden aigewacht, 
in welk geval eene uitzondering op den 
regel toelaatbaar is te achten. 4 September. 

Armenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 39.) - De omstan
digheid, dat patiente slechts de hoogst
noodzakelijke kleeding naar G. heeft mee
genomen en haar overige kleeren bij haar 
ouders te A., bij wie zij inwoonde, heeft 
achtergelaten, doet vermoeden, dat zij den 
band met de gemeente A., waar zij ook in 
het bevolklngsregister is ingeschreven ge
bleven, niet heeft willen verbreken. Die 
gemeente wordt derhalve aangewezen als 
woonplaats in den zin van art. 39. 

Waterstaatswet. 
s September. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (Wet 
houdend algemeene regelen W aterstaats
bestuur art. 19.) - Terecht is goedkeuring 
onthouden aan een besluit van een water
schapsbestuur tot aankoop van een ge
deelte water en riet, aangezien het voor
deel van een betere grensregeling, met den 
aankoop beoogd, niet voldoende rechtvaar
digt den aankoop van deze uitgestrekte 
buiten het gebied van het waterschap ge
legen oppervlakten water en riet, we/ke 
het waterschap voor een goede uitoefening 
van zijn taak geenszins behoeit. 

Wegenwet. 
12 September. 

- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 
het Departement van Waterstaat. (We
genwet art. 20.) - Naast de gekapitali
seerde kosten van gewoon onderhoud mag 
door de gemeente in rekening warden ge
bracht het bedrag, waaruit te zijner tijd de 
bestrating en rioleering kunnen warden 
vernieuwd, met •inbegrip van een bedrag 
voor het kweeken van een lands, waaruit 
de vernieuwingen na perioden van 60 jaar 
kunnen warden bekostigd, welke periode 
mag warden aangenomen in verband met 
het bestaande geringe verkeer. Er is geen 
voldoende grand om aan de overdragende 
partij nog ln rekening te brengen kosten 
wegens achterstallig onderhoud, nu de over 
,te nemen straten in behoorlijken staat van 
onderhoud verkeeren. 17 September. 
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schoolgeld middelbaar en voorbereidend 
booger onderwijs 1942) . 
Aanv. Stet. 236. x December. Biz. 202 . 

Onderwljs. (Hooger) 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming en van Bin
nenlandscbc Zaken en den waamemend 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien, betreffende de heffing van 
schoolgeld voor het rniddelbaar en het 
voorbereidend hooger onderwijs. (Besluit 
schoolgeld middelbaar en voorbereidend 
booger onderwijs 1942) . 
Aanv. Stet. 236. x December. Blz. 202. 

RJJkspostspaarbank. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, betreffende reorganisatie van de 
Rijkspostspaarbank. 
Aanv. Stet. 249. 3 December. Biz. 203. 

- Uitvoeringsbesluit betreffende reorgani
satie R.P.S. 
Aanv. Stet. 249. 3 December. Biz. 204. 

Verplaatsen zaken. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij, No. 67169 E .O.K., Directie van 
Handel en Nijverheid, houdende voor
scbriften met betrekking tot het doen van 
opgaven naar aanleiding van bet verplaat
sen van zaken. 
Aanv. Stet. 238. 7 December. Blz. 205. 

KoophandeL 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij, No. 67169 E .O.K., Directie van 
Handel en Nijverheid, houdepde voor
scbriften met betrekking tot het doen van 
opgaven naar aanleiding van het verplaat
sen van :taken. 
Aanv. Stet. 238. 7 December. Blz. 205. 

Spoor- en tramwegen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van W aterstaat, tot na
dere wijziging van het Algemeen Regle
ment Vervoer. 
Aanv. Stet. 242. .11 December. Blz. 206. 

Zulderzee. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

bet Departement van Waterstaat tot na
dere wijziging van bet Koninklijk besluit 
van 13 November 1923 (Stbl. no. 517), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 25 Juli 1938 (Stbl. no. 570), tot vast
stelling van de inricbting van den dienst 
der Zuiderzeewerken, als bedoeld in artikel 
x, sub A, der wet van 14 Juni 19.18 (Stbi. 
no. 354), tot afsluiting en droogmaking van 
de Zuiderzee. 
Aanv. Stet. 243. 14 December. Blz. 207. 

Plulmvee en konljnen. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

bet Departement van Landbouw en Vis
scberij, No. 15625, Afd. III, Directie van 
den Landbouw, tot wering van besmette
lijke ziekten bij pluimvee en konijnen. 
Aanv. Stet. 248. 21 December. Biz. 207. 

Ouderwijs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbeseherming, No. 361 
O .W.K., betreffende de financiering van 
de exploitatiekosten van het voortgezet ge
woon lager onderwijs. 
Aanv. Stet. 248. 21 December. Biz. 208. 

Gemeentegrenzen. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken No. 26391 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende samen
voeging van de gemeenten Gronsveld en 
Rijckbolt. 
Aanv. Stet. 252. · 22 December. Biz. 208. 

Ra1len van Beroep. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie en van So
ciale Zak , 6de Afdeeling, No. 1664, be
treffende aen geldigheidsduur van de lijs
ten van leden en plaatsvervangende leden 
van de Raden van Beroep (Sociale Ver
zekering) . 
Aanv. Stet. 251. 23 December. Blz. 213. 

RlJkstncht- en opvoedlngswezen. 
- Besluit van den Secretaris- Generaal van 

bet Departement van Justit ie, Afd. 6/7, 
No. 1602, tot tijdelijke uitbreiding van bet 
aantal tuchtscholen en Rijksopvoedings
gestichten en nadere vaststelling van de 
subsidie voor verpleging van minderjari-
gen. · 
Aanv. Stet. 253. 24 December. Biz. 213. 

Strafbeschlkklngen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

bet Departement van Justitie 6de Afdee
ling, No. 1665, betreffende de tenuitvoer
legging van strafbeschikkingen. (Besluit 
t enui tvoerlegging strafbesehikkingen). 
Aanv. Stet. 253. 28 December. Blz. 214. 

Gemeentegrenzen. 
- Beschikking van den Secretaris-Genei:ael 

van bet Departement van Binnenlandsche 
Zaken No. 26603 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende semen
voeging van de gemeenten J aarsveld, Lo
pik en Willige-Langerak. 
Aanv. Stet. 254. 29 December. Biz. 214. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken No. 26392 B. B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende samen
voeging van de gemeenten Eijsden en 
Mesch. 
Aanv. Stet. 254. 29 December. Biz. 220. 
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Wonlngwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36.) - Ten onrechte 
is goedkeuring verleend aan een uitbrei- · 
dingsplan, waarbij te weinig ontwikke
lingsmogelijkheid is gelaten aan een be
drijf, dat voor de gemeente van niet te on
derschatten beteekenis is, terwijl boven
dien de uitbreidingsmogelijkheid van een 
andere onderneming, wier bedrijf voor het 
economisch leven van het grootste belang 
is, niet voldoende is verzekerd. - In het 
plan had behooren te zijn vastgesteld, 
welke gronden hetzij om kunsthistorische 
redenen, hetzij wegens natuurschoon niet 
mogen worden afgegraven, met aanduiding 
van een bijzondere bestemming voor deze 
terreinen. 25 Augustus. 

Onderwljs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, (Lager On
derwijswet z920 art. 72 j 0

• art. 77.) - Een 
redelijke uitlegging va!n art. 72 brengt 
mede, dat de schoolbesturen ook voor de 
kosten voor herstel van schade door bom
inslag aanspraak kunnen maken op het 
ontvangen van de benoodi4de gelden uit 
de gemeentekas. - In casu betrelt het een 
spoedgeval, waarin de beslissing van het 
gemeentebestuur niet kan worden alge
wacht en het schoolbestuur gerechtigd was 
om het herstel onmiddellijk te doen plaats 
hebben. 3 September. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoedi'ng, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager On
derwijswet z920 art. 72 j 0

• art. 77.) - Ver
nieuwing van de v]oer der gymnastiekzaal 
der onderhavige school, welke vloer in z923 
is vervaardigd, moet worden beschouwd 
als verandering van inrichting in den zin 
van art. 72, daar moet worden aangeno
men, dat het aan den vloer klevende euvel 
ni t aan s/ijtage te wijten was en niet door 
normaal onderhoud had kunnen worden 
voorkomen, doch aan een constructielout 
moet worden toegeschreven. - Wei heeft 
deze voorziening reeds v66r het indienen 
der aanvrage plaats gehad, doch er heeft 
zich hier kenne/Jjk een spoedgeval voorge
daan, waarin onmiddellijke voorziening 

geboden was en de beslissing van het ge
meentebestuur niet kon worden afgewacht, 
in welk geval eene uitzondering op den 
regel toelaatbaar is te achten. 4 September. 

Armen wet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 39.) - De omstan
digheid, dat patiente slechts de hoogst
noodzakelijke kleeding naar G. heeft mee
genomen en haar overige kleeren bij haar 
ouders te A., bij wie zij inwoonde, heeft 
achtergelaten, doet vermoeden, dat zij den 
band met de gemeente A., waar zij ook in 
het bevolklngsregister is ingeschreven ge
bleven, niet heeft willen verbreken. Die 
gemeente wordt derhalve aangewezen als 
woonplaats in den zin van art. 39. 

Waterstaatswet. 
5 September. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (Wet 
houdend algemeene regelen Waterstaats
bestuur art. z9.) - Terecht is goedkeuring 
onthouden aan een besluit van een water
schapsbestuur tot aankoop van een ge
deelte water en riet, aangezien het v oor
deel van een betere grensregeling, met den 
aankoop beoogd, niet voldoende rechtvaar
digt den aankoop van deze uitgestrekte 
buiten het gebied van het waterschap ge
legen oppervlakten water en riet, welke 
het waterschap voor een goede uitoelening 
van zijn taak geenszins behoeft. 

Wegenwet. 
z2 September. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (We
genwet art. 20.) - Naast de gekapitali
seerde kosten van gewoon onderhoud mag 
door de gemeente in rekening worden ge
bracht het bedrag, waaruit te zijner tijd de 
bestrating en rioleering kunnen worden 
vernieuwd, met •inbegrip van een bedrag 
voor het kweeken van een fonds, waaruit 
de vernieuwinRen na perioden van 60 jaar 
kunnen worden bekostigd, welke periode 
mag worden aangenomen in verband met 
het bestaande geringe verkeer. Er is geen 
voldoende grond om aan de overdragende 
partij nog ,'n rekening te brengen kosten 
wegens achterstallig onderhoud, nu de over 
te nemen straten in behoorlijken staat van 
onderhoud verkeeren. z7 September. 



Gemeentebestuur. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 248 j 0

• art. :152.) 
- De verordening op het beheer van het 
grondbedrijf houdt in dat, indien de raad 
dit telkenjare bepaaJ.t, de jaarlijksche las
ten van het bedrijf voor zooveel deze niet 
uit de gewone baten van het bedrijf kun
nen worden gekweten, op de boekwaarde 
der eigendommen worden bijgeschreven, 
met dien verstande, dat in geen geval meer 
wordt bijgeschreven dan het bedrag, dat 
wegens rente van langloopende leeningen 
jaarlijks aan de gemeente wordt uitge
keerd. Noch uit de bewoordingen, noch uit 
de strekking volgt, dat deze bepaling per 
complex moet worden toegepast. Bij de 
toepassing moet het voile exploitatiever
lies van het bedrijf, voorzoover dit de rente 
van laYIJ!loopende leeningen niet te boven 
gaat, op de boekwaarde der eigendommen 
worden bijgeschreven, waarbij alle eigen
dommen, in het bedrijf opgenomen, als een 
geheel dienen te worden beschouwd. 

Onderwijs. (Lager) 
z9 September. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager On
derwijswet z920 art. 55 quater.) - Een 
openbare school verkeert in ,,bijzondere 
omstandigheden", wanneer zij een hoog 
exploitatiecijfer per leerling heeft als ge
volg van het gering totaal aantal leerlin
gen, dat de school bezoekt, daargelaten het 
totaal bedrag der kosten, oodoeld in art. 
55 onder e tot en met h en o, alsmede die 
van instandhouding. 22 September. 

Vestlglngsbeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Vestigingsbesluit art. z.) - Een be
sluit van den burgemeester tot vaststelling 
eener verordening tot beperking van het 
recht van vestiging in en verhuizing bin
nen de gemeente, dat in werking treedt met 
ingang van den dag volgend op dien zijner 
afkondiging en bepalend, dat deze afkon
diging onmiddellijk zal geschieden, is in 
strijd met het Vestigingsbesluit (Verorde
ningenblad no. 85/z942), daar een derge
lijke beperking door den burgemeester 
slechts kan worden opgelegd bij een door 
den Secr.-Gen. van het Dep. van Bi'nn. 
Zaken goedgekeurde verordening en deze 
goedkeuring i. c. niet is ver/eend. 

28 September. 
Gemeentebestuur. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken. (Eerste Beschikking Secr.-Gen. 
Binn. Zaken ter uitvoering Achtste Veror
dening Rijkscommissaris betr. bijzondere • 
maatregelen op administratiefrechtelijk ge
bied art. 20.) - Door opdracht der in dit 
art. bedoelde controle aan het Verificatie
bureau der Ver. v. Ned. Gemeenten is een 
goede controle op het beheer verzekerd. 

Ten onrechte is derhalve aan een daartoe 
strekkende regeling door het toezicht hou
dend orgaan goedkeuring onthouden. 

Bevolklngsboekhondlng. 
30 September z9,p. 

-Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Besluit Persoonsbewijzen art. u j° 
art. 9.) - Terecht. is het persoonsbewijs 
door den burgemeester i'ngetrokken,nu .fen
gevolge van het onleesbaar warden van een 
der cijfers van het geboortejaar een der 
kenmerken is komen te ontbreken. 

30 September z942. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Besluit Persoonsbewijzen art. z2.) -
Terecht is het persoonsbewijs voor een Ne
derlander van appellante ingetrokken, daar 
zij gehuwd is met iemand, van wien na de 
uitreiking aan hem van een persoonsbewijs 
als Nederlander is gebleken, dat hij de Ne
derlandsche nationaliteit niet bezit. 

In• en ultrelzen. 
5 October z942. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Verorde
ning betr. het in- en ui,treizen 6/z940, art. 
4a.) - Het uitvaardigen van een verbod 
als bedoeld in art. 3 der wet van zo Jan. 
I920 S. II heeft geen zin t. a. v. in bet bui
tenland wonende en aldaar verblijf houden
de vreemdelingen, sedert bij de Verorde
ningen 6/I940 en I55/I94I het binnenrei
zen en het uitreizen uit het bezette Neder
landsch gebied volledig is geregeld in dien 
zin, dat dit aan ieder is verboden, behou
dens daartoe door den Rijkscommissaris 
verleende toestemming of door de bevoeg
de militaire autoriteiten afgegeven vergun
ning, en op het onbevoegd het bezette Ned. 
gebied binnen of uitreizen straf is gesteld; 
dus kan in zulke gevallen de wet van 20 
Jan . I920 geen toepassing vinden en is deze 
wet in zooverre buiten werking gesteld. De 
berechting van de bij Verordening 6/I940 
stralbaar gestelde feiten behoort krachtens 
art. 4a van die verordening tot de kennis
neming van de Duitsche rechterlijke macht 
voor strafzaken. 5 October z942. 

Grensbewaking. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Verorde

ning betr. het in- en uitreizen 6/ z940, art. 
4a.) - Het uitvaardigen van een verbod 
als bedoeld in art. 3 der wet van ID Jan. 
I920 S. I I heeit geen zin t. a. v. in het bui
tenland wonende en aldaar verblijf houden
de vreeemde/ingen, sedert bij de Verorde
ningen 6/I940 en z55/z94z het binnenrei
zen en het uitreezen uit het bezette Neder
landsch gebied volledig is geregeld in dien 
zin, dat dit aan ieder is verboden, behou
dens daaratoe door den Rijkscommissaris 
verleende toestemming of door de bevoeg
de militaire autoriteiten afgegeven vergun
ning, en op het onbevoegd het bezette Ned. 
gebied binnen of uitreizen straf is gesteld; 
dus kan in zulke gevallen de wet van ao 
Jan. z920 geen toepassing vinden en is deze 
wet in zooverre buiten werking gesteld. De 



berechting van de bij Verordening 6/z940 
strafbaar gestelde feiten behoort krachtens 
art. 4a van die verordening tot de kennis
neming van de DuUsche rechterlijke macht 
voor strafzaken. 5 October z942. 

Dlstrlbutlewet.· 
- Arrest va,n den Hoogen Raad. (Distribu

tiewet z939 artt. 5, z8; Rijwielbandendistr.
beschikking z94z I art. 2.) - Art. z8 lid 2 
Distributiewet z939 is ing. art. 14 Econ. 
Sanotiebesluit 1941 buiten werking getre
den op 6 Sept. 1941, toen genoemd Besluit 
in werking trad, terwijl art. 1 van dat Be
sluit, waarbij een fei,t als het bewezenver
klaarde wordt straibaar gesteld als overtre
ding, voor req. gunstiger is dan genoemd 
art. 18, lid 2, dat door den Rechter is toe
gepast. Derhalve had de Rechter bij zijn 
op 23 Jan. 1942 gewezen vonnis, ing. art. 
1 lid 2 j°. 91 Sr. voormelde stralbepaling 
van het Econ. Sanotiebesluit 1941 moeten 
toepassen. Qualificatie verbeterd. - Adv. 
Gen. Holsteijn: Uit de redactie van art. 5 
Distributiewet 1939 volgt, dat het in den 
handel verkrijgen van distribt.ttiegoed is ge
bonden aan den vastgeste/de distributie
regeling; in dien zin moet dan ook het in 
dat artikel genoemde koopen warden opge
vat en daarbij is het onverschillig of in geld 
of in natura de contraprestatie gedaan 
wordt ( zoo implicite de H. R.). 

5 October. 
Slaehtverbod ruudvee. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Slachtver

bod 1940 Rundvee, art. 2.) - De Econ. 
Rechter heeft de in de bewezenverklaring 
voorkomende uitdrukking ,,doen slachten'' 
opgevat in den zin, waarin die uitdrukking 
wordt gebezigd in art. 2 Slachtverbod 1940 
Rundvee en niet in den zin van art. 47, 1° 
Sr. Dit art. 2 hield ten tijde dat A. K. een 
rund deed slachten, slechts in, dat het 
slachten van rundvee was verboden. Het 
bewezenverklaarde, dat A. K. opzettelijk 
in strijd met genoemd s/achtverbod heeft 
doen slachten, kan derhalve niet meer be
teekenen dan dat K., toen hij een rund 
deed slachten, wist, dat genoemd slacht
verbod het slachten van een rund verbood. 
Nu het doen slachten van een rund in voor
melden zin noch bij genoemd slachtverbod, 
noch bij eenig ander krachtens het Voed
selvoorzieningsbesluit gesteld verbod of 
vastgesteld voorschrift was verboden levert 
K.'s handelen niet op het misdrijf, aan 
medeplichtigheid waaraan req. zich volr 
gens de qualificatie zou hebben schuldi'g 
gemaakt. - Anders: Adv.-Gen. Holsteijn. 

5 October. 
Voedselvoorzlenlng. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Slachtver

bod 1940 Rundvee, art. 2.) - De Econ. 
Rechter heeft de in de bewezenverklaring 
voorkomende uitdrukking ,,doen slachten'' 
opgevat in den zin, waarin die uitdrukking 
wordt gebezigd in art. 2 Slach-tverbod 1940 
Rundvee en niet in den zin van art. 47, 1° 

' Sr. Dit art. 2 hield ten tijde dat A. K. een 
rund deed slachten, slechts in, dat het 

slachten van rundvee was verboden. Het 
bewezenverklaarde, dat A. K. opzettelijk 
in strijd met genoemd slachtverbod heeft 
doen slachten, kan derhalve niet meer be
teekenen dan dat K., toen hij een rund 
deed slachten, wist, dat genoemd slacht
verbod het slachten van een rund verbood. 
Nu het doen slachten van een rund in voor
melden zin noch bij genoemd slachtverbod, 
noch bij eenig ander krachtens het Voed
selvoorzieningsbesluit gesteld verbod of 
vastgesteld voorschrift was verboden levert 
K .'s handelen niet op het misdrijf, aan 
medeplichtigheid waaraan req. zich vol
gens de qualificatie zou hebben schuldig 
gemaakt. - Anders: Adv.-Gen. Holsteijn. 

Slaehtverbod rundvee. 
5 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Voedse-1-
voorzieningsbesluit art. 2; Slachtverbod 
1940 Rundvee art. 2.) - De Econ. Rech
ter heeft hier aanwezig geacht niet het in 
strijd handelen met het krachtens het 
Voedselvoorzieningsbesluit gestelde ver
bod om rundvee te slachten, maar het niet 
voldoen aan een bij dat besluit zelve ge
stelde verplichting, met name van art. a, 
strafbaar gesteld bij art. 15 van dat besluit. 
- Deze zeer ruim omschreven verplich
ting omvat mede die om het doen slachten 
van een voorhanden gehouden rund na te 
laten, indien het slachten van dat rund in 
strijd zou zijn met het krachtens het Voed
selvoorzieningsbesluit gestelde verbod om 
rundvee te slacht(}n. 5 October. 

Voedselvoorzleulng. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Voedsel

voorzieningsbesluit art, a; Slachtverbod 
1940 Rundvee art. a.) - De EcOl'I. Rech
ter heeft hier aanwezig geacht niet h et in 
strijd handelen met het krachtens het 
Voedselvoorzieningsbesluit gestelde ver
bod om rundvee te slachten, maar het niet 
voldoen aan een bij dat besluit zelve ge
stelde verplichting, met name van art. 2, 
trafbaar gesteld bij art. 15 van dat besluit. 

- Deze zeer ruim omschreven verplich
ting omvat mede die om het doen slachten 
van een voorhanden gehouden rund na te 
laten, indien het slachten van dat rund in 
strijd zou zijn met het krachtens het Voed
selvoorzieningsbesluit geste/de verbod om 
rundvee te slachten. 5 October. 

Armenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet af't. 39.) - Aan het feit, 
dat de echtgenoot van patiente die zeli te 
A. achterbleef, voordat de deskundige-ver
klaring, bedoeld in het 4e lid, werd afge
geven zijn hooldverblijf van A. naar B. 
heeft overgebracht, kan niet aidoen, dat 
tijdens zijn verblijf te Z., vanwaar hij later 
weer naar A. terugkeerde, de waning te A. 
is aangehouden. De gemeente Z. moet der
halve ingevolge art. 78 B. W. als woon
p/aats der patiente tijdens het aigeven der 
verklaring worden aangemerkt. - Nu zoo
danjge verklaring is aigegeven, is het tijd-_ 



stip dezer verklaring beslissend, daarge
Iaten of de onderwerpelijke verpleging een 
voortzetting zou zijn van het ziektegeval, 
waarvoor patiente tevoren moest warden 
verpleegd. 9 October. 

Onderwljs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cu}tuurbescherming. (Lager On
derwijswet z920 art. 75.)- Aan den eisch, 
dat een afwijzend besluit met redenen moet 
zijn omkleed is i. c. niet voldaan, daar het 
niet inhoudt de gronden, waarop naar de 
.meening van den burgemeester de ge
vraagde medewerkin~ 1110et warden gew.ei
gerd, doch slechts volstaat met een ver
wijzing naar een in het besluit vermelde 
missive van den Secr.-Gen. v. h . Dep. van 
Binn. Zaken, gericht aan den Commissaris 
der provincie en door dezen aan den bur
gemeester ter kennis gebracht, terwijl uit 
het besluit van den burgemeester niet 
blijkt, dat deze de door den Secr.-Gen. 
aangevoerde gronden heeft overgenomen 
en tot de zijne heeft gemaakt. Veeleer moet 
het tegendeel worden aangenomen, nu in 
het besluit uitdrukkelijk is overwogen, dat 
het verzoek voldoet aan de in de wet voor 
inwilliging gestelde eischen, zonder dat 
daarbij nader is vermeld, dat het b&toog 
van den Secr.-Gen. in de vooropgestelde 
meening van den burge.meester verande
ring heeft gebracht. 12 October. 

Armen wet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 39bis j 0

• art. 30.) -
De betrokken armlastige had bij zijn op
nemmg in het ziekenhuis te Z. zijn hoofd
verblijf ( meer duurzaam verblijf) te 0 ., 
waar hij als oude van dagen in eene in
richting werd verpleegd. Ten onrechte 
meent het bestuur van maatsch. hulpbe
toon te 0. uit art. 30 ae lid te mogen aflei
den, dat voor de toepassing van art. 39bis 
in dit geval als hoofdverblijf ( meer duur
zaam verblijf) van den armlastige bij zijn 
opneming in het ziekenhuis te Z. is aan te 
·merken het hoofdverblijf, dat hij had toen 
hij in het verpleeghuis werd opgenomen, 
daar volgens art. 39bis 3e lid slechts de 
gemeente van hoofdverblijf ( meer duur
zaam verblijf) dat de arme had bij zijn 
opneming in de inrichting tot verp/eging 
van zieken, met de onderhavige kosten kan 
worden belast. 14 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40.) - Door het doen 
vervoeren van twee woonwagens naar H. 
heeft de burgemeester van N . invloed op 
de komst der beide gezinnen te H. uitge
oefend, welke tot toepassing van art. 40 
ae lid behoort te leiden, daar hij redelijker
wijze rekening had moeten houden met de 
waarschijnlijkheid , dat deze lieden, die 
geen aanwijsbare midde/en van bestaan 
bezaten, in H. ondersteuning zouden be-

hoeven. De omstandigheid, dat het hier 
betrof woonwagenbewoners, die naar den 
aard hunner levenswijze na korten tijd ver
der plegen te trekken, gal den burgemees
ter van N. nog geen vrijheid, het geldelijk 
risico, verbonden aan de aanwezigheid van 
deze gezinnen ter plaatse, op de gemeente 
H . al te wentelen. 14 October. 

Ontelgeningswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 

az,tt. 40 en 4z.) - De artt. 40 en 41 Ont
eig.wet onderscheiden niet, of het ont
eigende en het niet onteigende al dan niet 
voor de uitoeiening van een bedrijf van 
den onteigende warden aangewend. Daar
bij doet niet al, dat, ingeval het onteigen
de en het niet onteigende worden aange
wend in het bedrijf van den onteigende, de 
ingevolge art. 40 en art. 41 genoten scha
deloosstelling in ruimen zin a/s vergoeding 
van bedrijisschade zou kunnen worden be
schouwd. Het is aannemelijk, dat, evenals 
art. 40 onder werkelijke waarde verstaai 
de verkoopwaarde, ook art. 41 onder de 
mindere waarde begrijpt de vermindering 
van de verkoopwaarde, welke het niet ont
eigende ondergaat. De onteigende lijdt dan 
ook de desbetrefiende schade in ziin ver
mogen, ongeacht of het goed al dan· niet in 
zijn bedrijf wordt gebezigd. Wei kan naast 
de vergoeding van de in de artt. 40 en 41 
genoemde schaden nog vergoeding van an
dere schade in aanmerking komen, met 
name schade, die den onteigende slechts 
opkomt in verband met h et door hem oo 
het onteigende uitgeoefende bedriji, te;
wijl daarbij dan sprake kan zijn van eene 
bijzondere wijze van berekening. De des
betreiiende posten hebben echter al/een 
op daling van de v erkoopwaarde betrek
king, al moge dan de door de Rechtb. ge
maakte tegenstelling wellicht niet geheel 
juist zijn. - De omstandigheid, dat het 
belang van den onteigende m edebrcmgt, 
dat hij binnen zekeren tijd weder gronden 
zal bijkoopen is niet onvereenigbaar met 
de toekenning van eene schadeloosstelling 
wegens vermindering van de verkoopwaar
de van de overblijvende gronden in ver
band met het veel te klein zijn van de op
pervlakte dier gronden om als boerderij 
nog loonend te worden geexp/oiteerd. 
Evenmin is in te zien, waarom onder de 
gegeven omstandigheden de toegekende 
schadeloosstelling wegens waardevermin
dering niet zou kunnen samengaan met 
vergoeding van de kosten bij aankoop van 
nieuwen grond te maken. [Dit laatste an
ders Adv.-Gen. Rombach.] 14 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 
art. 40.) - Het Hof heeit geenszins aan
genomen, dat de schadeloosstelling onder 
alle omstandigheden op voortzetting van 
het bedriji moet zijn gegrond, ook al zou 
de onteigende redelijk handelen, ter beper
king van de schade, eene andere op/ossing 
te aanvaarden, doch het Hof is kenne!ijk, 
en terecht, ervan uitgegaan, dat van 
iemand, die een eigen zelistandig bedrijf 



heeft, waarvan hij kan /even en dat hij wil 
en nog vele jaren zal kunnen voortzetten, 
redelijkerwijze niet is te vergen, dat hij, 
ter wille van de geldelijke be/angen der 
onteigenende partij, dat bedrijf laat varen 
om ter gedeeltelijke voorziening in zijn 
onderhoud hier of daar, wellicht in onder
geschikte betrekkingen, een nieuw arbeids
veld te moeten zoeken, noch dat hij een 
gedeelte van zijn bedrijf met zijne gunstige 
vooruitzichten opgeeft. [Adv.-Gen. Rom~ 
bach gaat hiermede goeddeels accoord, 
doch is van oordeel, dat het Hof in gebreke 
is gebleven de gronden aan te geven, waar
om de beide andere op/ossingen niet toe
reikend zijn, zoodat de grief, dat 's Hofs 
arrest niet naar den eisch der wet met re
denen is omkleed, juist is.] z4 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig. 
wet art. 40.) - Nu de Rechtb. heeft aan
genomen, dat het huren van eene andere 
woning voordeeliger uitkomt dan aankoop 
van een ander perceel, terwijl de huur, die 
betaald moet worden f z37.50 per jaar meer 
bedraag,t dan de te maken rente van het 
voor vecmogensschade toe te kennen be
drag, vermeerderd met de bespaarde las
ten en onderhoudskosten van he t te ont
eigenen huis, heeft zij terecht het gekapi
taliseerde bedrag van voormelde som a]s 
vergoeding van persoonlijke schade toege
kend. Hieraan staat niet in den weg, dat 
de schade slechts verband houdt met de 
derving van het genot, waartoe verweerster 
als eigenares van het onteigende goed was 
gerechtigd, nu die derving toch onder de 
hier vastgestelde omstandigheden inder
daad voor verweerster eene bijkomende in
komensschade medebracht. 14 October. 

Onderwijs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. ( Lager On
derwijswet z9zo art. 55quater.) - Voor 
toepassing van art. 55quater is i. c. geen 
aanleiding, nu weliswaar onder de kosten 
van instandhouding een bedrag moest wor
den opgenomen wegens kosten van bin
nenverfwerk, doch het hier een gewone 
voorziening betreft, welke van tijd tot tijd 
bij elk schoolgebouw p]eegt voor te komen, 
en waarvan de kosten over eenige jaren 
behooren te worden verdeeld. - Onder de 
kosten, bedoeld in art. 55bis dient niet te 
warden gerekend de huurprijs voor een 
Jokaal voor het onderwijs in lichamelijke 
oefening, daar dit art. slechts betrekking 
heeft op de kosten, bedoeld in art. 55 on
der e tot en met h en o, zoodat de uitgaven 
wegens huur, vermeld in art. 55 onder c, 
buiten de toepassing van art. 55bis vallen. 

13 October. 
Am btenarenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58 2e 
lid; Alg. Rijksambtenarenreg/ement art. 
80.) - Onevenredigheid tusschen de op
gelegde straf ( terugzetting van hoofdbe
steller P.T.T. in den rang van kantoor
knecht) en het gepleegde plichtsverzuim 

( misleiding van de commissie van onder
zoek); een ernstige schriftelijke berisping 
ware meer op haar plaats. - Niet als 
plichtsverzuim van den ambtenaar P.T.T. 
aangemerkt; diens slordige en onverant
woordelijk beheer als penningmeester der 
onderlinge inkoopvereeniging van het 
P.T.T.-personeel, en evenmin diens groot
spraak tegenover medebestuurders en le
den dezer vereeniging. ' 15 October. 

Gemeentebelastlngen. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente

wet art. z75.) - ( Aanslag wegens het heb
ben van een aanplakbord aan een boom in 
een plantsoentje, dat in onderhoud is bij 
de gemeente, maar welks grond niet ge
meente-eigendom is.) - Art. 275, derde 
lid, dat den grondslag vormt v an het twee
de lid van art. 1 der onderhavige verorde,
ning, sprekend van gemeentegrond of ge
meentewater, kan daarmede taalkundig 
niets anders bedoelen dan grond of water, 
aan de gemeente in eigendom toebehoo
rende, en men kan grond, we/ke bij een 
gemeente slechts in onderhoud is, niet zon
der aan de taal geweld te doen ,,gemeente
grond" noemen. Nu wordt wel in art. 2 der 
verordening onder voor den openbaren 
dienst bestemden gemeentegrond ook ver
staan grond, die bij de gemeente in onder
houd is, doch daze uitbreiding mist tegen
over de bewoordingen van art. 275, derde 
lid, wettelijke kracht. - Het gebruik of 
genot, waarvan het eerste lid van art. I der 
verordening, in overeenstemming met art. 
275, eerste lid, der Gemeentewet gewaagt, 
moat zijn een gebruik of genot overeen
komstig de bestemming van het gemeente
werk. Ook indien zou moeten worden aan
genomen, dat het onderwerpelijke plant
soentje is een voor den openbaren dienst 
besiemd gemeentewerk, kan het enke/e 
hebben van een aanp]akbord, op zekere 
hoogte boven dat plantsoentje aan een 
boom bevestigd, niet worden beschouwd 
als een gebruik of genot overeenkomstig 
de bestemming van het plantsoentje. 

2z October. 
Raden van Beroev. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet Ra

den van Beroep art. z6.) - Er blijl<t niet, 
dat belanshebbende zich voor den R . v. B. 
op niet-nakoming van het in art. 3, lid z, 
der onderhavige verordening bepaalde ( dat 
v66r de vaststelling der - maatstaf van 
berekening der belasting zijnde - ge
schatte verkoopwaarde der bouwterreinen 
en gronden het advies eener commissie 
wordt ingewonnen) heeft beroepen, en, nu 
daaraan een verweer van deels fei•telijken 
aard ten grondslag ligt, kan zij dit niet voor 
het eerst in cassatie doen. - Belangheb
bende is b/ijkbaar van meening, dat de R. 
v. B. ook ambtshalve had moeten onder
zoeken, of aan gemelde bepa/ing de hand 
is gehouden, doch ten onrechte, daar de 
R. v. B. slechts dan in een onderzoek daar
omtrent had moeten treden, indien niet
nakoming der bepaling was gesteld. 

21 October. 



Onderwljs. (Lager) 
- Besluit van den S-ecretaris-Generaa/ van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. (Lager On
derwijswet 1920 art. 45.) - Ten onrechte 
is aan een onderwijzer aan een openbare 
u.1.o.-school geweigerd de vrijstelling, be
doeld in art. 45, 2e lid, voor het w aarnemen 
van de functie van buurtschapshoofd van 
den Ned. Volksdienst en de Winterhu/p 
Nederland. 27 October. 

Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

· Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 artt. 47 en 
58,,e lid.) - Strijd met algemeen verbin
dend voorschrift, daar het aangevochten 
besluU tot op/egging van ,traf is genomen, 
zonder dat de betrokkene in de ge/egenheid 
is gesteld daartegen zijn bezwaren in te 
dienen en zich daarbij door of vanwege zijn_ 
vakvereeniging te doen bijstaan. Het ont
slagbesluit is mitsdien nietig. - De aan
spraak van den betrokken ambtenaar op 
zijn wedde blijft, door de nietigverklaring 
van het onts/agbes/uit,zonderonderbreking 
voortbestaan, zoodat er geen grond is hem 
een schadeloosste/ling toe te kennen. 

Geme·entebestuur. 
29 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 
het Departement van Binnen/andsche Za
ken. (Gemeentewet art. 228d.) - Ten on
rechte is goedkeuring onthouden aan een 
besluit tot verkoop van bouwgrond en het 
verleenen van optierecht op aankoop van 
een aantal bouwterreinen in de gemeente, 
daar de overeenkomst vooreerst strekt tot 
verkoop •tegen een aanvaardbaren prijs van 
een tot het grondbedrijf l)ehoorend per
ceel, waarvoor moeilijk gegadigden kun
nen warden gevonden, en de contractanten 
ter anderer zijde het optierecht verwerven 
met betrekking tot uitgestrekte terreinen, 
welke evenmin vlot van de hand gaan, en 
zich verplichten die gronden geleidelijk van 
de gemeente tegen de in de overeenkomst 
aangegeven en voor de gemeente loonende 
prijzen al te nemen, waarnevens de ge
meente het recht behoudt, de gronden 
rechtstreeks aan derden te verkoopen, zij 
het tegen prijzen, 15 % hooger dan die, 
welke voor de optiehouders gelden. 

2 November. 
Prljsopdrljvlngs- en Hamsterwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Prijsop

drijvinlls- en Hamsterwet 1939 art. 9; 
Hamsterbeschikking v. 10. Mei 1940, art. 
2.) - Volgens de strekking van art. 9 moat 
het begrip ,,handel drijven" in het 2de lid 
beperkt worden opgevat; de hotelhouder, 
die zich levensmiddelen verschaft ter be
reiding van de gerechten voor de maa/tij
den, die de gasten in zijn hotel bestellen, 
kan niet geacht worden in die levensmidde
Jen ,,handel te drijven" in den zin van dit 
artikel. - Onzuivere vrijspraak door de 
verkeerde interpretatie van de telastleg
ging ten gevolge van de verkeerde inter
pretatie van de wet, - Adv.-Gen. Hol-

steijn : Art. 2 van de Hamsterbeschikking 
van 10 Mei 1940 is een uitwerking van de 
in lid 3 van art. 9 der Prijsopdrijvings. en 
Hamsterwet 1939 aan de Ministers gege
ven ruime bevoegdheden en gaat niet ver
der dan die door de wet gegeven bevoegd
heden ( door H . R . niet beslist). 

2 November. 
Voedselvoorzlenlng. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

313; Vee- en Vleeschverordening 1942, art. 
53.) - Met een zakmes doodsteken van 
een varken onder de omstandigheden waar
onder dit plaats had, levert op het slach
ten daarvan . - Bewijs van het opzettelijk 
niet nakomen van een krachtens het Orga
nisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 ge
steld verbod. - De in de telastlegging aan
gebrachte wijziging (i. p. v. ,,Econ. Sanc
tiebesluit 1941" wordt ge/ezen ,,Organisa
tiebesluit Voedselvoorziening 1941") kon 
een schrijffout betreffen, zoodat hier geen 
sprake is van een ontoelaatbare wijziging 
van de -telastlegging; de rechter, zulk een 
lout herstellend, treedt niet buiten de te
lastlegging, doch doet daaraan recht we
dervaren. - De verbeterde t.elastlegging 
houdt duidelijk in, welk leit door req. werd 
gepleegd, zoodat van schending van art. 
261 Sv. geen sprake is. - Qualificatie ver
beterd. 2 November. 

Econ. Sanctlebeslult. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Econ. 

Sanctiebes/uit 1941 art. 1 lid 2.) - De 
stel/ing, dat, nu req. ter zijner verdect,!ging, 
met name ter ontkenning van het opzet, 
zich er op beriep, dat hij het kalf uit nood 
had ges/acht, de rechter bij de verwerping 
van dat verweer niet kon vo}staan met te 
overwegen, dat van een noods/achting 
niets is gebleken, en daarom het opzettelijk 
niet nakomen van het bedoe/de voorschrift 
niet a/s bewezen had mogen aannemen, kan 
ni·et worden aanvaard, immers een leitelijk 
verweer, waarvan de gegrondheid door 
niets wordt gestaafd kan met de enkele 
overweging, dat omtrent de juistheid van 
het verweer niets is gebleken, warden ver
worpen. Dientengevolge mocht de rechter 
aan de verklaring van req., dat hij voor 
het slachten van een kalf niet de vereischte 
vergunning had en wist dat het s/achten 
van een kali zonder vergunning verboden 
was, volle waarde toekennen en kon hij op 
grond daarvan aannemen, dat req. opzet
telijk het in de telastlegging bedoelde voor
schrift niet is na11ekomen. - Qualilicatie 
verbeterd. 2 November. 

Auteurswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Auteurs

wet 1912 artt. 12, 16.) - Terecht heeft 
het Hof het betoog van req., dat versprei
ding, welke niet direct bij /ezers geschiedt, 
geen openbaarmaking, derhalve geen in
breuk in den zin van art. 31 Auteurswet 
1912 zou zijn, verworpen, daar toezending 
van exemp/aren aan zoodanige personen, 
waarvan men weet, dat zij die bij lezers 
verspreiden, evenzeer onder deze term valt. 



- Terecht heeft het Hof beslist, dat onder 
de woorden ,,een stuk" in de te/astlegging 
is te verstaan een gedeelte uit den inhoud 
van het b/ad, zijnde di't gedeelte textuee/ 
in de dagvaarding opgenomen en wordende 
verder in het midden gelaten of dit een 
gehee/ artike/ is of s/echts een passage uit 
een artike/. - Onder ,,aankondiging" in 
artike/ 16 der Auteurswet 191:2 moet wor
den verstaan: het door middel van nieuws
bladen of tijdschriften den Jezers bekend 
maken met het door een ander openbaar 
gemaakt werk; evenwel op zoodanige 
wijze, dat daardoor diens auteursrecht niet 
noode/oos worde verkort, hetgeen mede
brengt dat het bekendmaken gericht moet 
zijn op het wekken van de belangstel/ing 
der Jezers voor het openbaar gemaakte 
werk van den auteur, en mitsdien geens
zins aldus behoort te geschieden, dat niet 
b/ijkt, dat kennisneming van het werk voor 
die /ezers verder eenig belang kan hebben. 
Uit de bewoordingen waarin art. 16 is ver
vat-blijkt duidelijk, dat de bronvermelding 
op zich zelf een artikel of stuk nog niet tot 
een ,,aankondiging" kan stempe/en en 
zulks hier het geva/ zou moeten zijn, wi/ 
het onderhavige stuk als eene aankondi
ging, en dan nog van een niet nader aan
geduid werk, kunnen gelden. ( Anders 
Adv.-Gen. Rombach.) a November. 

Wonlngwet. 
- Bes/uit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Binnen/andsche Za
ken. (Woningwet art. 36.) - Terecht is 

aan het onderhavige uitbreidingsp/an goed
keuring onthouden, daar het plan in ver
band met de geringere bevolkingstoename 
te groot moet worden geacht, het tevee/ 
straatoppervlak bevat, a/s gevolg waarvan 
de bouwgrond te duur za/ w arden en het 
nie,t onvermijdelijk moet warden geoor
dee/d om in dit voor een /andelijk dee/ der 
gemeente ontworpen plan de bebouwde 
kom op te nemen. 7 November. 

Wegenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Waterstaat. (We
genwet art. 4 j 0

• art. 30.) - De onderha
vige weg, welke gedurende tien achtereen
volgende jaren voor het inwerkingtreqen 
der wet is onderhouden door de particuliere 
belanghebbenden, is ingevolge art. 4 1 ° 

lid onder I openbaar, aangezien hij na het 
tijdstip van dertig jaren v66r het inwer
kingtreden der wet voor een ieder toegan
ke/ijk is geweest. Daar de weg voor een 
dee/ als rijweg in onderhoud was bij de be
langhebbende eigenaren, moeten deze hier
door geacht warden den onderhoudsplicht, 
met stilzwijgende toestemming van het wa
terschap, dat het overig dee/ als voetpad 
onderhield, op zich te hebben genomen. 
Ten onrechte hebben Ged. Staten met de 
aanduiding ,,voetpad" bedoeld uit te druk
ken, dat de weg s]echts als voetpad behoelt 
te warden onderhouden, daar hier van een 
beperking van het gebruik als bedoe/d bij 
art. 6 geen sprake is, behoudens voor het 
dee/, bij het waterschap in onderhoud. 

7 November. 

• 



Vlsscherlj. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, No. 12139, Afdeeling Visscherijen, 
houdende wijziging van eenige visscherij
reglementen. 

Aanv. Stet. 194. 6 October. Biz. 181. 
Zlektewet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende voorziening in het bestuur van 
bedrijfsvereenigingen. 

Aanv. Stet. 225. 8 October. Biz. 182. 
Klnderbijslagwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende voorziening in het bestuur van 
bedrij fsvereenigingen. 

Aanv. Stet. 225. 8 October. Biz. 182. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, be
treffende erkenning van kinderbijslagrege. 
lingen als bijzondere regeling in den zin 

' van artikel 5 der Kinderbijslagwet. 
Aanv. Stet. 210. 10 October. Biz. 182. 

Vestlg·ingsbeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departeqient van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. No. 3 B.B., houdende aanvulling 
van het Vestigingsbesluit. 

Aanv. Stet. 202. 15 October. Biz. 182. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. N. 4 B.B., ter uitvoering van ar
tikel 1, lid 1, onder 1, van het Vestigings
besluit. 

Aanv. Stet. 202. 15 October. Biz. 182. 
Kamers van Koophandel en Fabrleken. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 46013 J.Z./M ., Direc
tie van Handel en Nijverheid, tot wijziging 
van het Uitvoeringsbesluit Kamers van 
Koophandel en Fabrieken (Ned. Stet. van 
31 Maart 1942, no. 63) . 
Aanv. Stet. 202. 16 October. B·lz. 183. 

Arbeldsovereenkomsten. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Binnenlandsche Zaken, No. u3, Afd. Do
meinen, No. u8/R., Afd. Ambtenaarsza
ken, betreffende het niet toepasselijk ver
klaren van Hoofdstuk III van het Arbeids
overeenkomstenbesluit op personeel, werk
zaam bij de Staatslandbouwbedrijven in de 
Wieringermeer. 
Aanv. Stet. 1943 no. 6. 16 Oct. Biz. 183. 

Warenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
159 D/doss. 45, Afd. Volksgezondheid, tot 
wijziging van het Kapokbesluit (Stbl. 
1930, no. 65). 

Aanv. Stet. 226. 17 October. Biz. 183. 
Vestlglngsbeslnlt. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za-

ken, B.Z. Nr. 3 B.B., tot wijziging van zijn 
besluit van 15 October 1942 ter uitvoering 
van artikel 1, eerste lid, onder 1, van het 
Vestigingsbesluit. 

Aanv. Stet. 205. 19 October. Biz. 184. 
Tijd. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. No. 10 B.B., tot regeling van 
den wettelijken tijd. 

Aanv. Stet. 206. 21 October. Blz.184. 
Sera en Vacclns. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
2590 H/doss. 10, Afd. Volksgezondheid, 
tot wijziging van het Sera- en Vaccins
besluit 1934 (Stbl. no. 104). 

Aanv. Stet. 216. 23 October. Biz. 184. 
Onderwljs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming 297 O.W.K., 
betreffende het instellen van een diploma 
van geschiktheid tot het geven van lager 
onderwijs in de Duitsche taal. 

Aanv. Stet. 209. 26 October. Biz. 185. 
Sneeawrulmlngsbeslalt. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal der 

Departementen van Binnenlandsche Zaken 
en van Waterstaat, B.Z. No. 1 B .B., be
treffende het wegruimen van sneeuw en 
het bestrijden van gladheid op den open
baren weg. 

Aanv. Stet. 2u. 28 October. Biz. 185. 
Verzekerlngswezen. 
- Tweede besluit van den Secretaris-Gene

raal voor Bijzondere Economische Zaken 
tot uitvoering van het Besluit No. 218/1941 
betreffende het verzekeringswezen. 

Aanv. Stet. 212. 28 October. Biz. 186. 
Wlnkelslaltlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 58241 J.Z., Directie 
van Handel en Nijverheid tot afwijking 
van het Winkelsluitingsbesluit 1941. 

Aanv. Stet. 212. 30 October. Biz. 187. 
Drankwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
1005 G/doss . I, Afd. Volksgezondheid, be
treffende de terugbetaling van het vergun
nings- en verlofsrecht, bedoeld in de arti
kelen 23 en 46 van de Drankwet (Stbl. 
1931, no: 476). 
Aanv. Stet. 239. 31 October. Biz. 187. 

Statlstlek. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, van Sociale Zaken, van 
Waterstaat en van Financien, betreffende 
het instellen van statistische onderzoekin
gen op sociaal en economisch gebied. 
Aanv. Stet. 214, 3 November. Biz. 188. 

Amateur dans• en amusementsorkestenbesJ. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Volksvoorlichting 



en Kunsten betreffende amateur dans- en 
amusementsorkesten (Amateur dans- en 
amusementsorkestenbesluit 1942). 
Aanv. Stet. u5. 3 November. Blz. 189. 

Ultvoerlngen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten, houdende toegang tot uitvoerin
gen, vertooningen en vermakelijkheden. 
Aanv. Stet. 215. 3 November. Blz. 190. 

Invoerrechten en accljnzen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien tot wijzi
ging van de wet van 27 September 1892 
(Stbl. no. 227) omtrent den accijns op het 
zout. 
Aanv. Stet. 232. s November. Biz. 190. 

Dlstrlbutlewet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

·het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 60321 J.Z., Directie 
van Handel en Nijverheid, tot wijziging 
van het Distributieheffingsbesluit 1939. 
Aanv. Stet. 217. 6 November. Biz. 190. 

Zlektewet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, tot 
wijziging van artikel 120 der Ziektewet en 
van artikel 1 van het Koninklijk besluit 
van 9 Juli 1929, Stbl. no. 383, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 120, eerste 
lid, der Ziektewet, zooals dat besluit bij 
besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken van 
27 Augustus 1941 (Ned. Stet. no. 169 van 
1941) is gewijzigd. 
Aanv. Stet. 237. 7 November. Biz. 191. 

Vestlglngsbeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. No. 3 B.B., tot wijziging van zijn 
besluit van 15 October 1942 ter uitvoering 
van artikel 1, eerste lid, onder 1, van het 
Vestigingsbesluit. 
Aanv. Stet. :i25. 13 November. Biz. 191. 

Vervreemdlng roerende goederen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 63695 E. O.A., Direc
tie van Handel en Nijverheid, betreffende 
vervreemding enz. van roerende goederen. 
Aanv. Stet. 223. 16 November. Biz. 191. 

In- en ultladen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van W aterstaat, van 
Binnenlandsche Zaken en van Sociale Za
ken, ter uitvoering van de Verordening No. 
u6/1942 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, ter be
spoediging van het in- en uitladen bij het 
spoorweg. en binnenscheepvaartverkeer. 
Aanv. Stet. 227. 17 November. Blz. 192. 

Invoerrechteu en accljnzen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien, houdende 

nadere wijziging van het Koninklijk be
sluit van 5 Juni 1912 (Stbl. no. 181) tot 
uitvoering van artikel 123 van de wet van 
20 Juni 1862 (Stbl. no. 62). 
Aanv. Stet. 245. 17 November. Biz. 193. 

IJkwezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 63176 J.Z., Directie 
van Handel en Nijverheid, in zake de IJk
wet 1937 (Stbl. no. 627) (wijziging van 
het Reglement op de maten, gewichten, 
meet- en weegwerktuigen 1939). 
Aanv. Stet. 225. 18 November. Biz. 194. 

Ouderwljs. (Hooger) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, No. 332 
O.W.K., houdende aanvulling van het Ko
ninklijk besluit van 22 Augustus 1906 
(Stbl. no. 229), waarbij worden aangewe
zen de buitenlandsche instellingen en de 
buitenlandsche getuigschriften, bedoeld in 
artikel 134 derJ:iooger-onderwijswet. 
Aanv. Stet. 232. 19 November. Blz. 194. 

Rljksambtenareu en -werklleden. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, betreffende wijziging en aanvulling 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934 (Stbl. 1933, No. 
783), laatstelijk gewijzigd bij beschikking 
van 6 J anuari 1942 (Ned. Stet. van 6 Ja
nuari 1942, No. 3). 
Aanv. Stet. 230. 21 November. Biz. 194. 

Bankeu van leenlng. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Binnenlandsche 
Zaken en van Justitie, B.Z. Nr. 1 A, be
treffende de beeindiging van de werkzaam
heden der particuliere banken van leening. 
Aanv. Stet. 1943 9. 24/27 Nov. Biz. 199. 

J{lnderbljslagwet. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Sociale Zaken en 
van Financien, betreffende tijdelijke ver
hooging van de uitkeeringen ingevolge de 
Kinderbijslagwet. 
Aanv. Stet. 1943 19. 30 Nov. Biz. 199. 

Onderwljs. (Mlddelbaar) 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming en den 
waarnemend Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien, tot regeling 
van de schoolgeldheffing aan de R ijks 
hoogere burgerscholen. (Schoolgeldbe
schikking Rijks hoogere burgerscholen). 
Aanv. Stet. 236. 1 December. Blz. 200. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
· de Departementen van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming en van Bin
nenlandsche Zaken en den waarnemend 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien, betreffende de heffing van 
schoolgeld voor het middelbaar en het 
voorbereidend hooger onderwijs. (Besluit 



schoolgeld middelbaar en voorbereidend 
hooger onderwijs 1942) . 
Aanv. Stet. 236. 1 December. Biz. 202 . 

Onderwljs. (Hooger) 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming en van Bin
nenlandsche Zaken en den waamemend 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien, betreffende de heffing van 
schoolgeld voor het middelbaar en het 
voorbereidend hooger onderwij s. (Besluit 
schoolgeld middelbaar en voorbereidend 
hooger onderwijs 1942) . 
Aanv. Stet. 236. 1 December. Biz. 202 . 

Rljkspostspaarbank. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, betreffende reorganisatie van de 
Rijkspostspaarbank. 
Aanv. Stet. 249. 3 December. Biz. 203. 

- Uitvoeringsbesluit betreffende reorgani
satie R.P.S. 
Aanv. Stet. 249. 3 December. Biz. 204. 

Verplaatsen zaken. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij, No. 67169 E .O.K. , Directie van 
Handel en Nijverheid, houdende voor
schriften met betrekking tot het doen van 
opgaven naar aanleiding van het verplaat
sen van zaken. 
Aanv. Stet. 238. 7 December. Biz. 205. 

K,oopbandeL 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij, No. 67169 E .O.K., Directie van 
Handel en Nijverheid, houdende voor
schriften met betrekking tot het doen van 
opgaven naar aanleiding van het verplaat
sen van :taken. 
Aanv. Stet. 238. 7 December. Biz. 205. 

Spoor- en tra.mwegen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat, tot na
dere wijziging van het Algemeen Regle
ment Vervoer. 
Aanv. Stet. 242. II December. Biz. 206. 

Zulderzee. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat tot na
dere wijziging van het Koninklijk besluit 
van 13 November 1923 (Stbl. no. 517) , 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 25 Juli 1938 (Stbl. no. 570), tot vast
stelling van de inrichting van den dienst 
der Zuiderzeewerken, als bedoeld in artikel 
1, sub A, der wet van 14 Juni 1918 (Stbi. 
no. 354), tot afsluiting en droogmaking van 
de Zuiderzee. 
Aanv. Stet. 243- 14 December. Biz. 207. 

Plulmvee en konljnen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, No. 15625, Afd. III, Directie van 
den Landbouw, tot wering van besmette
lijke ziekten bij pluimvee en konijnen. 
Aanv. Stet. 248. 21 December. Biz. 207. 

Onden vijs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, No. 361 
O .W.K. , betreffende de financiering van 
de exploitatiekosten van het voortgezet ge
woon lager onderwijs. 
Aanv. Stet. 248. 21 December. Biz. 208. 

G emeen tegrenzen. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken No. 26391 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende samen
voeging van de gemeenten Gronsveld en 
Rijckholt. 
Aanv. Stet. 252. · 22 D ecember. Biz. 208. 

Raden van Beroep. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie en van So
ciale Zak , 6de Afdeeling, No. 1664, be
treffende aen geldigheidsduur van de lijs
ten van leden en plaatsvervangende leden 
van de Raden van Beroep (Sociale Ver
zekering). 
Aanv. Stet. 251. 23 December. Biz. 213. 

Rijkstuclit- en opvoedlngswezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justit ie, Afd. 6/7, 
No. 1602, tot tijdelijke uitbreiding van het 
aantal tuchtscholen en Rijksopvoedings
gestichten en nadere vaststelling van de 
subsidie voor verpleging van minderjari-
gen. · 
Aanv. Stet. 253 . 24 December. Biz. 213. 

Strafbescblkklngen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

hct Departement van Justitie 6dc Afdee
ling, No. 1665, betreffende de tenuitvoer
legging van strafbeschikkingen. (Besluit 
t enuitvoerlegging strafbeschikkingen). 
Aanv. Stet. 253. 28 December. Biz. 214. 

Gemeentegreuzen. 
- B eschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandschc 
Zaken No. 26603 B .B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffendc samen
voeging van de gemeenten J aarsveld, Lo
pik en Willige-Langerak. 
Aanv. Stet. 254. 29 December. Biz. ax4. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van bet Departement van Binnenlandsche 
Zaken No. 26392 B. B. (Bureau Staat s- en 
Administratief Recht), betreffende samen
voeging van de gemeenten Eijsden en 
Mesch. 
Aanv. Stet. 254. 29 December. Biz. 220. 



- Terecht heeft het Hof beslist, dat onder 
de woorden ,,een stuk" in de telastlegging 
is te verstaan een gedeelte uit den inhoud 
van het blad, zijnde di't gedeelte textueel 
in de dagvaarding opgenomen en wordende 
verder in het midden gelaten of dit een 
geheel artikel is of slechts een passage uit 
een artikel. - Onder ,,aankondiging" in 
artikel z6 der Auteurswet z9za moet war
den verstaan: het door middel van nieuws
bladen of tijdschriften den lezers bekend 
maken met het door een ander openbaar 
gemaakt werk; evenwel op zoodanige 
wijze, dat daardoor diens au·teursrecht niet 
noodeloos worde verkort, hetgeen mede
brengt dat het bekendmaken geri'cht moet 
zijn o~ het wekken van de belangstelling 
der lezers voor het openbaar gemaakte 
werk van den auteur, en mitsdien geens
zins aldus behoort te geschieden, da-t niet 
blijkt, dat kennisneming van het werk voor 
die lezers verder eenig belang kan hebben. 
Uit de bewoordingen waarin art. z6 is ver
varblijkt duidelijk, dat de bronvermelding 
op zich zelf een artikel of stuk nog niet tot 
een ,,aankondiging" kan stempelen en 
zulks hier het geval zou moeten zijn, wil 
het onderhavige stuk als eene aankondi
ging, en dan nog van een niet nader aan
geduid werk, kunnen gelden. ( Anders 
Adv.-Gen. Rombach.) a November. 

Wonlngwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36.) - Terecht is 

aan het onderhavige uitbreidingsplan goed
keuring onthouden, daar het plan in ver
band met de geringere bevolkingstoename 
te groot moet worden geacht, het teveel 
straatoppervlak bevat, als gevolg waarvan 
de bouwgrond te duur zal worden en het 
niet onvermijdelijk moet worden geoor
deeld om in dit voor een landelijk dee/ der 
gemeente ontworpen plan de bebouwde 
kom op t.e nemen. 7 November. 

Wegenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat. (We
genwet art. 4 j 0

• art. 30.) - De onderha
vige weg, welke gedurende tien achtereen
volgende jaren voor het inwerkingtreqen 
der wet is onderhouden door de particuliere 
belanghebbenden, is ingevolge art. 4 z 0 

lid onder I openbaar, aangezien hij na het 
tijdstip van dertig jaren v66r het inwer
kingtreden der wet voor een ieder toegan
kelijk is geweest. Daar de weg voor een 
dee/ a/s rijweg in onderhoud was bij de be
langhebbende eigenaren, rnoeten deze hier
door geacht worden den onderhoudsplicht, 
met stilzwijgende toestemming van het wa
terschap, dat het overig dee/ als voetpad 
onderhield, op zich te hebben genomen. 
Ten onrechte hebben Ged. Staten met de 
aanduiding ,,voetpad" bedoeld uit te druk
ken, dat de weg slechts als voetpad behoelt 
te warden onderhouden, daar hier van een 
beperking van het gebruik als bedoeld bij 
art. 6 geen sprake is, behoudens voor het 
dee/, bij het we:terschap in onderhoud. 

7 November. 



Vlsscherlj. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

bet Departement van Landbouw en Vis
scberij, No. 12139, Afdeeling Visscberijen, 
houdende wijziging van eenige visscherij
reglementen. 

Aanv. Stet. 194. 6 October. Biz. 181. 
Zlektewet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende voorziening in het bestuur van 
bedrij fsvereenigingen. 

Aanv. Stet. 225. 8 October. Blz. 182. 
Klnderbljslagwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende voorziening in bet bestuur van 
bedrij fsvereenigingen. 

Aanv. Stet. 225. 8 October. Biz. 182. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, be
treffende erkenning van kinderbijslagrege
lingen als bijzondere regeling in den zin 

' van artikel 5 der Kinderbijslagwet. 
Aanv. Stet. 210. 10 October. Blz. 182. 

Vestlgingsbeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departe'llent van Binnenlandscbe Za
ken, B.Z. No. 3 B.B., houdende aanvulling 
van het Vestigingsbesluit. 

Aanv. Stet. 202 . 15 October. Blz. 182. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. N. 4 B.B., ter uitvoering van ar
tikel 1, lid 1, onder 1, van bet Vestigings
besluit. 

Aanv. Stet. 202. 15 October. Blz. 182. 
Kamers van J{oophandel en Fabrleken. 
- Besluit van den Secretaris- Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 46013 J .Z ./M., Direc
tie van Handel en Nijverheid, tot wijziging 
van het Uitvoeringsbesluit Kamers van 
Koopbandel en Fab_rieken (Ned. Stet. van 
31 Maart 1942, no. 63). 
Aanv. Stet. 202. 16 October. Blz. 183. 

Arbeldsovereeukomsten. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Binnenlandscbe Zaken, No. n3, Afd. Do
meinen, No. n8/R., Afd. Ambtenaarsza
ken, betreffende bet niet toepasselijk ver
klaren van Hoofdstuk III van bet Arbeids
overeenkomstenbesluit op personeel, werk
zaam bij de Staatslandbouwbedrijven in de 
Wieringermeer. 
Aanv. Stet. 1943 no. 6. 16 Oct. Blz. 183. 

Warenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

bet Departement va'n Sociale Zaken, No. 
159 D/doss. 45, Afd. Volksgezondbeid, tot 
wijziging van bet Kapokbesluit (Stbl. 
1930, no. 65). 

Aanv. Stet. 226. 17 October. Blz. 183. 
Vestlglngsbeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

bet Departement van Binnenlandsche Za-

ken, B.Z. Nr. 3 B.B., tot wijziging van zijn 
besluit van 15 October 1942 ter uitvoering 
van artikel 1, eerste lid, onder 1, van het 
Vestigingsbesluit. 

Aanv. Stet. 205. 19 October. Biz. 184. 
'.rljd. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandscbe Za
ken, B.Z. No. 10 B.B., tot regeling van 
den wettelijken tijd. 

Aanv. Stet. 206. 21 October. Blz.184. 
Sera en Vacclns. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
2590 H/doss. 10, Afd. Volksgezondbeid, 
tot wijziging van het Sera- en Vaccins
besluit 1934 (Stbl. no. 104). 

Aanv. Stet. 216. 23 October. Blz. 184. 
Onderwljs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming 297 O.W.K., 
betreffende het instellen van een diploma 
van gescbiktbeid tot het geven van lager 
onderwijs in de Duitscbe taal. 

Aanv. Stet. 209. 26 October. Blz. 185. 
Sneeuwrulmlngsbeslult. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal der 

Departementen van Binnenlandscbe Zaken 
en van Waterstaat, B .Z. No. 1 B .B ., be
treffende bet wegruimen van sneeuw en 
het bestrijden van gladheid op den open
baren weg. 

Aanv. Stet. 2II. 28 October. Biz. 185. 
Verzekerlngswezen. 
- Tweede besluit van den Secretaris-Gene

raal voor Bijzondere Economische Zaken 
tot uitvoering van bet Besluit No. 218/1941 
betreffende het verzekeringswezen. 

Aanv. Stet. 212. 28 October. Blz. 186. 
Wlnkelslultlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
· het Departement van Handel, Nijverheid 

en Scheepvaart, No. 58241 J.Z., Directie 
van Handel en Nijverheid tot afwijking 
van het Winkelsluitingsbesluit 1941. 

Aanv. Stet. 212. 30 October. Blz. 187. 
Drankwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
1005 G/doss. I, Afd. Volksgezondheid, be
treffende de terugbetaling van het vergun
nings- en verlofsrecbt, bedoeld in de arti
kelen 23 en 46 van de Drankwet (Stbl. 
x93x, no, 476). 
Aanv. Stet. 239. 31 October. Blz. 187. 

Statlstlek. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, van Sociale Zaken, van 
Waterstaat en van Financien, betreffende 
het instellen van statistische onderzoekin
gen op sociaal en economisch gebied. 
Aanv. Stet. 214. 3 November. Blz. 188. 

Amateur dans - en amusementsorkestenbesl. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Volksvoorlichting 



- Terecht heeft het Hof beslist, dat onder 
de woorden ,,een stuk" in de telastlegging 
is te verstaan een gedeelte uit den inhoud 
van het blad, zijnde dit gedeelte textueel 
in de dagvaarding opgenomen en wordende 
verder in het midden gelaten of dit een 
geheel artikel is of slechts een passage uit 
een artikel. - Onder ,,aankondiging" in 
artikel z6 der Auteurswet z9za moet war
den verstaan: het door middel van nieuws
bladen of tijdschriften den lezers bekend 
maken met het door een ander openbaar 
gemaakt werk; evenwel op zoodanige 
wijze, dat daardoor diens auieursrecht niet 
noodeloos worde verkort, hetgeen mede
brengt dat het bekendmaken geri'cht moet 
zijn op, het wekken van de belangstelling 
der /ezers voor het openbaar gemaakte 
werk van den auteur, en mitsdien geens
zins aldus behoort te geschieden, dat niet 
blijkt, dat kennisneming van het werk voor 
die /ezers verder eenig belang kan hebben. 
Uit de bewoordingen waarin art. z6 is ver
vat blijkt duidelijk, dat de bronvermelding 
op zich zelf een artikel of stuk nog niet tot 
een ,,aankondiging" kan stempelen en 
zulks hier het geval zou moeten zijn, wil 
het onderhavige stuk als eene aankondi
ging, en dan nog van een niet nader aan
geduid werk, kunnen gelden. ( Anders 
Adv.-Gen. Rombach.) 2 November. 

Wonlngwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36.) - Terecht is 

aan het onderhavige uitbreidingsplan goed
keuring onthouden, daar het plan in ver
band met de geringere bevolkingstoename 
te groot moet warden geacht, het teveel 
straatoppervlak bevat, als gevolg waarvan 
de bouwgrond te duur zal warden en het 
nie,t onvermijdelijk moet worden geoor
deeld om in dit voor een landelijk dee/ der 
gemeente ontworpen plan de bebouwde 
kom op te nemen. 7 November. 

Wegenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat. (We
genwet art. 4 j 0

• art. 30.) - De onderha
vige weg, welke gedurende tien achtereen
volgende jaren voor het inwerkingtreclen 
der wet is onderhouden door de particuliere 
belanghebbenden, is ingevolge art. 4 z 0 

lid onder I openbaar, aangezien hij na het 
tijdstip van dertig jaren v66r het inwer
kingtreden der wet voor een ieder toegan
kelijk is geweest. Daar de weg voor een 
dee/ als rijweg in onderhoud was bij de be
langhebbende eigenaren, moeten deze hier
door geacht worden den onderhoudsplicht, 
met stilzwijgende toestemming van het wa
terschap, dat het overig dee/ als voetpad 
onderhield, op zich te hebben genomen. 
Ten onrechte hebben Ged. Staten met de 
aanduiding ,,voetpad" bedoeld uit te druk
ken, dat de weg slechts als voetpad behoeft 
te warden onderhouden, daar hier van een 
beperking van het gebruik als bedoeld bij 
art. 6 geen sprake is, behoudens voor het 
dee/, bij het waterschap in onderhoud. 

7 November. 
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Voedselvoorzlenlng. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Landbouw en Vis
scherij en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart betreffende de instelling en de 
bevoegdheden van een toporganisatie voor 
cooperatieve vereenigingen op het gebied 
der voedselvoorziening. 

S. S .701 . 20 Maart. Biz. 33. 
Dlstrlbutlewet. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van suikerwerkartikelen e.d.). 

S. S.702. 21 April. Biz. 35. 
Waren wet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou
dende aanvulling van artikel 33 van de 
Warenwet (Stbl. n•. 793.) 

S. S.800. 10 Februari. Biz. 36. 
Arbeld. 
- Derde Uitvoeringsbesluit van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken ingevolge de Verordening 
No. 8/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betref
fende het beperken van werk. 

S. S.801. 20 Februari. Biz. 36. 
Werkloosheid. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Sociale Zaken en 
van Justitie betreffende den aanmeldings
plicht van werkloozen. 

S . S .802. :rn Februari. Biz. 37. 
Arbeid. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Sociale Zaken en 
van Justitie betreffende de aanstelling en 
tewerkstelling van werknemers. · 

S. S.803. 14 Maart. Biz. 38. 
Arbeldso,•ereenkomsten. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende het van kracht blijven van col
lectieve arbeidsovereenkomsten. 

S. S.805. 29 April. Blz. 38. 

InvalldJtelts• en oudertlomsverzekerlng. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Sociale Zaken en 
van Financien, houdende wijziging van het 
Besluit no. 159/1941 betreffende tijdelijke 
verhooging van bepaalde sociale verzeke
ringsrenten met een bijzonderen toeslag. 

S. S.808. 2 1 Augustus. Biz. 39. 
Zlekenfondsenbeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
aanvulling van het Ziekenfondsenbesluit. 

S . S.809. 21 Augustus. Biz. 39. 
Zlektewet. · 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende uitkeeringen bij bevalling aan 
niet v~rplicht verzekerde arbeiders en ar
beidsters in den zin der Ziektewet. 

S . S.8n. 5 September. Biz. 39. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Sociale Zaken en 
van Financien tot wijziging der Ziektewet. 

S. S .812 . 29 September. Biz. 40. 
Brandweer. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, houdende wijziging en aanvulling van 
het Besluit Brandweerwezen. 

S . S.300. 10 April. Biz. 41. 
Vervreemding·sbesl. niet-landbouwgronden. 
-Besluit van de Secretarissen- Generaal van 

de Departementen van Binnenlandsche 
Zaken, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, van Financien en van Justitie en 
van den Secretaris-Generaal voor Bijzon
dere Economische Zaken betreffende de 
prijzen bij het vervreemden van onroeren
de zaken (Vervreemdingsbesluit niet-land
bouwgronden 1942.) 

S. S.301. 22 April. Biz. 42. 
Ondernemingsl)elastlng. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Binnenlandsche Za
ken en van Financien betreffende het hef
fen van een ondememingsbelasting ten be
hoeve van de gemeenten (Besluit op de 
Ondememingsbelasting 1942.) 

S, S.302. 28 April. Blz. 43. 
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Ongevallenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, tot 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
16 April 192 5, Stbl. no. 145, tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 29, eerste 
lid, der Ongevallenwet 1921, laatstelijk ge- · 
wijzigd bij besluit van den Secretaris-Ge
neraal voomoemd van 23 April 1942, Ned. 
Stet. 1942, no. 93. 

Aanv. Stet. 243. 25 Juli . Blz. 162 . 
Zlektewet. 
- Beslu,t van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
uitvoering van artikel 34 en artikel 144 der 
Ziektewet. 
Aanv. Stet. 235. 10 Augustus. Biz. 162. 

lnvalldltelts- en ouderdomsv.erzekerlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, tot 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
29 November 1910 (Stbl. no. 791), zooals 
dat krachtens het Konfnklijk besluit van 
17 December 1938, Staatsblad no. 879B, 
luidt. 
Aanv. Stet. 235. 14 Augustus. Biz. 163. 

Octroolwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, N° . 44561 J.Z., Directie 
van Handel en Nijverheid, totwijziging van 
het Octrooireglement (Stbl. 1921, no. 
1083) . 
Aanv. Stet. 161. 20 Augustus. Biz. 165. 

Voedselvoorzlenlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij , N°. 25402, Rijksbureau voor de 
Voedselvoorziening in Oorlogstijd, Afdee
ling Algemeene Zaken, betreffende het 
scheidsgerecht, als bedoeld in artikel 13 
van het Organisatiebesluit Voedselvoor
ziening 1941. 
Aanv. Stet. 164. 25 Augustus. Biz. 165. 

Zlekeufondseubeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Soeiale Zaken be
treffende de bestrijding der kosten van het 
toezicht op de ziekenfondsen (Besluit kos
ten toezicht op de ziekenfondsen) . 
Aanv. Stet. 205. 2 September. Biz. 170. 

Gemeentegrenzen. 
- Besehikking van den Seeretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken No. 19686 B.B. (Bureau Staats- en 

Administratief Recht tot wijziging van de 
grens tusschen de gemeenten Benthuizen 
en Hazerswoude. 
Aanv. Stet. 173. 4 September. Blz. 17L 

Warenwet. 
- Besluit van de Secretarissen- Generaal van 

de Departementen van Sociale Zaken en 
van Landbouw en Visscherij, tot wijziging 
van het Melkstandaardisatiebesluit 1940, 
no. 1642 D ./Doss. 49, afd. Volksgezondheid. 
Aanv. Stet. 237. 16 September. Biz. 172. 

Arbeldsdlenstpllcht. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Algemeene Zaken 
betreffende wijziging van het Arbeids
dienstplichtbesluit. 
Aanv. Stet. 185. 19 September. Blz. 172. 

Voedselvoorzlenlng. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Landbouw en Vis
scherij en van Justitie, No. 27687, R ijks
bureau voor de Voedselvoorziening in Oor
logstijd, Afdeeling Algemeene Zaken, be
treffende de tuchtrechtspraak op het ge
bied van de voedselvoorziening (Besluit 
tuchtrechtspraak voedselvoorziening). 
Aanv. Stet. 183. 21 September. Biz. 172. 

Iu,·oerrechteu en accijnzen. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financien ter 
uitvoering van zijn besluiten van 17 Janu
ari 1941, 4 December '1941 en a3 Septem
b~~ 1942, alle betreffende belastingen op 
WlJn. 
Aanv. Stet. 196. 23 September. Blz. 179. 

Iuvalldltelts- en ouderdomsverzekerlng. 
- Besluit van den Sccretaris-Generaal van 

het Departement van Soeiale Zaken tot 
wijziging van artikel a2 der Wet op_ de 
Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid, (Stbl. 1933, no. 598). 
Aanv. Stet. 218. 30 September. -Blz. 180. 

BurgerUJke Stand. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, 6de Afdee
ling, No. 1675, betreffende verbetering van 
akten van den burgerlijken stand. 

Aanv. Stet. 194. 5 October. Biz. 180. 
Wareuwet. 
- Besluit van den Secretaris- Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, Afd. 
Volksgezondheid, No. 1673 D /doss . 28, tot 
wijziging van het Suiker- en Stroopbesluit 
(Stbl. 1924, no. 96). 

Aanv. Stet. 247. 5 October. Blz. 180. 
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Vlsscherlj. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, No. 12139, Afdeeling Visscherijen, 
houdende wijziging van eenige visscherij
reglementen. 

Aanv. Stet. 194. 6 October. Blz. 181. 
Zlektewet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende voorziening in het bestuur van 
bedrijfsvereenigingen. 

Aanv. Stet. 225. 8 October. Blz. 182. 
KJnderbljslagwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende voorziening in het bestuur van 
bedrijfsvereenigingen. 

Aanv. Stet. 225. 8 October. Blz. 182. 

- Besluit van den Secretaris- Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, be
treffende erkenning van kinderbijslagrege
lingen als bijzondere regeling in den zin 

' van artikel 5 der Kinderbijslagwet. 
Aanv. Stet. 2 10. 10 October. Blz. 182. 

Vestlglngsbeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departerpent van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. No. 3 B .B., houdende aanvulling 
van het Vestigingsbesluit. 

Aanv. Stet. 202. 15 October. Blz. 182. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, B .Z. N . 4 B.B., ter uitvoering van ar
tikel 1, lid 1, onder 1, van het Vestigings
besluit. 

Aanv. Stet. 202. 15 October. Blz. 182. 
Karners van Koophandel en Fabrleken. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 46013 J.Z./M., Direc
tie van Handel en Nijverheid, tot wijziging 
van het Uitvoeringsbesluit Kamers van 
Koophandel en Fabrieken (Ned. Stet. van 
31 Maart 1942, no. 63). 
Aanv. Stet. 202. 16 October. Biz. 183. 

Arbeldsovereenkornsten. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Binnenlandsche Zaken, No. n3, Afd. Do
meinen, No. n8/R., Afd. Ambtenaarsza
ken, betreffende het niet toepasselijk ver
klaren van Hoofdstuk III van het Arbeids
overeenkomstenbesluit op personeel, werk
zaam bij de Staatslandbouwbedrijven in de 
Wieringermeer. 
Aanv. Stet. 1943 no. 6. 16 Oct. Blz. 183. 

,varenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement va·n Sociale Zaken, No. 
159 D/doss. 45, Afd. Volksgezondheid, tot 
wijziging van het Kapokbesluit (Stbl. 
1930, no. 65). 

Aanv. Stet. 226. 17 October. Blz. 183. 
Vestlglngsbeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za-

ken, B.Z. Nr. 3 B.B., tot wijziging van zijn 
besluit van 15 October 1942 ter uitvoering 
van artikel 1, eerste lid, onder 1, van het 
Vestigingsbesluit. 

Aanv. Stet. 205. 19 October. Blz. 184. 
'.rljd. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. No. 10 B.B., tot regeling van 
den wettelijken tijd. 

Aanv. Stet. 206. 21 October. Blz.184. 
Sera en Vacclns. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
2590 H/doss. 10, Afd. Volksgezondheid, 
tot wijziging van het Sera- en Vaccins
besluit 1934 (Stbl. no. 104). 

Aanv. Stet. 216. 23 October. Biz. 184. 
0n1lerwijs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming 297 O.W.K., 
betreffende het instellen van een diploma 
van geschiktheid tot het geven van lager 
onderwijs in de Duitsche taal. 

Aanv. Stet. 209. 26 October. Blz. 185. 
Sneenwrulrnlngsbeslult. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal der 

Departementen van Binnenlandsche Zaken 
en van Waterstaat, B.Z. No. 1 B .B., be
treffende het wegruimen van sneeuw en 
het bestrijden van gladheid op den open
baren weg. 

Aanv. Stet. 2II . 28 October. Blz. 185. 
Verzelrnringswezen. 
- Tweede besluit van den Secretaris-Gene

raal voor Bijzondere Economische Zaken 
tot uitvoering van het Besluit No. 218/1941 
betreffende het verzekeringswezen. 

Aanv. Stet. 212. 28 October. Blz. 186. 
Wlnkelslultlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
· het Departement van Handel, Nijverheid 

en Scheepvaart, No. 58241 J.Z., Directie 
van Handel en Nijverheid tot afwijking 
van het Winkelsluitingsbesluit 1941. 

Aanv. Stet. 212. 30 October. Blz. 187. 
Dr:mkwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
1005 G/doss. I, Afd. Volksgezondheid, be
treffende de terugbetaling van het vergun
nings- en verlofsrecht, bedoeld in de arti
kelen 23 en 46 van de Drankwet (Stbl. 
x931, no. 476). 
Aanv. Stet. 239. 31 October. Blz. 187. 

Statlstlek. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, van Sociale Zaken, van 
Waterstaat en van Financien, betreffende 
het instellen van statistische onderzoekin
gen op sociaal en economisch gebied. 
Aanv. Stet. 214. 3 November. Biz. 188. 

Amateur dans- en amusernentsorkestenbesJ. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Volksvoorlichting 



; 

• 

• 

LUTTENBERO'S 
CHRONOLOOISCHE VERZAMELINO 

..... ... . < • \ 

DER WETTEN, BESLUITEN, ARRESTEN ENZ. BETREKKELIJK 
HET OPENBAAR BESTUUR IN DE NEDERLANDEN SEDERT 

DE HERSTELDE OROE VAN ZAKEN IN 1813 

VOORTGEZET DOOR 

Mr. Dr. G. VAN LEYDEN 
Secretaris der gemeent! Zw.olle 

1942 • 
. I 

I 

STAATSBLAD 
., 

. ) 

. , 

' I 

N.v. UITGEVERS-MAA T~CHAPPIJ 
"!/· E. J. TJEENK WILLINK, ZWOLLE. ' . 

I 

. . 



• 
\ 

• 
• 

• 

' 

/ 

• 



• 
3 

/ 

0 

S. S.20 0 

24 Maart z942. BESLUIT van de Secre
tarissen-Geperaal van de ·Departemen
ten van Justitie, van Financien en van 
Handel, Nijverhcid en Scheepvaart, 
houdende voorzieningen in zake oude 
overeenkomsten van door oorlQgsmolest 
getroffenen. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/,940 van den R ijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : · 

Artikel 1. 

Voor de, toepassing van dit besluit wordt 
verstaan ender: 

,,Secretaris-Generlial": de Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Financien; 

,,rechthebbende op een bijdrage" : hij die 
in aanmerking komt voor een bijdrage in 
schade aan goederen, welke tot zijn bedrijf 
behooren of het uitoefenen van zijn beroep 
dienen, volgens het. Besluit op de materieele 
oorlogsschaden (No. 221/1940), dan wel zoo
danige bijdrage heeft genoten; 

,,oude overeenkomst": 
1) een overeenkomst, door den rechtheb

bende op een bijdrage v66r 1,; Mei 1940 aan
gegaan; 

2) een overeenkomst, door schuldver
nieuwing in de plaats gesteld van een over
eenkomst, door den rechthebbende v66r 15 
Mei 1940 aangegaan, tenzij de schuldver
nieuwing door den in het tweede lid van ar
tikel 3 van het Besluit No. n7iI<HO betref
fende oorlogsmolestcredieten voor bedrijven 
genoemden commissaris of door den voorzit
ter van de Kamer van Koophandel en Fa
brieken, bevoegd volgens het bepaalde ,n ar
tikel 3, is goedgekeurd. , 

Artikel 2. 

(1) De rechthebbende op een bijdrage 
kan aan de, Kamer van Koophandel en Fa
brieken mededeelen, dat hij een bijzondere 
voorziening in zake zijn oude overeenkom
sten verlangt. Deze mededeeling is aan de 
toestemming van den Secretaris-Generaal 
onderworpen. 

(2) De Secretaris-Generaal verleent de 
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toestemming, indien hij dit met het oog op 
de belangen van den rechthebbende ge
wenscht oordeelt en hij het tevens waar
schijnlijk acht, dat de rechthebbende binnen 
afzienbaren tijd weder in staat zal zijn zijn 
opeischbare schulden te voldoen of een rege
ling met zijn schuldeischers te treffen. 
· (3) Indien de rechthebbende eigenaar is 
van een in het handelsregister ingeschreven 
zaak, wordt de mededeeling gedaan aan 
iedere Kamer van Koophandel en Fabrie
ken, bij welke gegevl':ns omtrent de zaak zijn 
ingeschreven~ de mededeeling wordt in het 
handelsregister ingescl\.reyen. 

(4) In alle andere gevallen wordt de me
dedeeling gedaan aan de Kamer van Koop
handel en Fabrieken, in welker gebied de 
rechthebbende is gevestigd; de mededeeling 
wordt ingeschreven op een door de Kamer' 
aan te houden lijst, welke ten kantore van 
het handelsregister voor een ieder kosteloos 
ter inzage ligt. • 

1 
Artik~l 3. 

(1) Na de inschrijving van de med,l;dee
ling zijn de artikelen 7 tot en met 11 vafi het 
Besluit No. u7/1940 van toepassing, met 
dien verstande, dat in plaats van: 

1) ,,credietnemer" wordt gelezen: ,,recht
hebbende op een bijdrage"; 

2) ,,aan den credietgever toegevoegde 
commissaris" wordt gelezen: ,,voorzitter van 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken". 

(2) Als de volgens' het eerste lid-beslis
sende inschrijving wordt in geval van meer
dere1 inschrijvingen beschouwd de inschrij
ving bij de Kamer van Koophandel en Fa
brieken, binnen welker gebied de hoofdzetel 
van de zaak van den rechthebbende is ge
vestigd. 

(3) Als · voorzitter van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken wordt beschouwd 
de voorzittei: van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken, waar de beslissende inschrij
ving heeft plaats gevonden. 

Artikel 4. 
Op verzoek-van den rechthebbende op een 

bijdrage kan, met toestemming van den in 
het derde lid van artikel 3 bedoelden voor
zitter van de Kamer van Koophandel en Fa
brieken, de inschrijving warden' doorgehaald. 
Op verzoek 11an den Secretaris-Generaal 
moet deze warden doorgehaald. 
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Artikel ·5. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag z1jner afkondiging. 
(2) Het vervalt met ingang van 1 Ja

nuari 1945; voor zoover de inschrijvingen op 
• dien datum nog niet zijn doorgehaald, wor

den zij ambtshalve doorgehaald. 
's-Gravenhage, 24 Maart 1942. 

D e S .-G. van ·het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE. 

D e wnd·S .-G. van het Dep. van Financien, 
M. M. ROST VAN ToNNINGEN. 

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

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 3z Maart z942.) 

S. S.201 , 

7 April z942. BESLUIT van den ~eqeta
ris-Generaal van het Departement van 
Justitie, houdende wijziging en aanvul
ling van het Besluit No. 71/x941 met 
betrekking tot de berechting van straf
zaken, rakende liet economisch leven. 

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

Artikel r. 
Artikel 3 van het Besluit No. 71/x941 met · 

betrekking tot de berechting van strafzaken, 
rakend~ het economisch leven, wordt als 
volgt gewijzigd en aangevuld: 

_ I. 

Onder 5 worden de woorden ,,eerste lid, 
ondca; 9 ° . en n ° ., van het Wetboek van 
Strafl.rord~ring overeenkomstige toepassing" 
vervangen door de woorden ,,eerste lid, on
der 9°. en n°., en tweede lid, van het Wet
boek van Strafvordering overeenkomstige 
toepassing, met <lien ven.tande, dat artikel · 
398, tweede lid, eveneens toepassing vindt 
bij oplegging van de straf van verbeurdver
klaring van bep?-alde voorwerpen". 

II. 
(1) Het volgende, tweede lid wordt toe

gevoegd: 
,,(2) De economische rechter neemt in 

de zaken, waarin hij bij uitsluiting bevoegd 
is, de be~lissingen, opgedragen aan de raad
kamer van de arrondissements-rechtbank." 

(2) D e bestaande tekst van het artikel 
wordt eerste lid. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in;werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 7 April 1942. 
D e S.-G. van het Dep. van Justitie, 

SCHRIEKE. 

(Uitgeg. z5 April z94:z.) 
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9 ]uni z94:z. BESLU:LT van de Secretaris
sen-Q-eneraal van de Departementen van 
Justitie, van Handel,. Nijverheid en 
Scheepvaart en van Financien betref
fende de overdracht der gezamerilijke 
bezittingen, belangen en verplichtingen 
van een naamlooze vennootschap in ver
band met het Liquidatiebesluit 1941 
( Overdrachtsbesluit 1942). 

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

Artikel r . 
Indien een naamlooze vennootschap haar 

bezittingen en belangen, alsmede haar ver
plichtingen, .overdxaagt met inachtneming 
van de voorwaarden, waarop ingevolge het 
Liquidatiebesluit 1941 (No. 172) verminde
ring van belasting wordt verleend , kan zij de 
bezittingen en belangen, alsmede de verplich
tingen, onder algemeenen titel aan den ver
krijger overdragen. Zekerheden , ook door 
derden gesteld, blijven bestaa)l. 

Artikel 2. 

De van het besluit tot overdracht opge-· 
maakte notarieele akte wordt, op straffe van 
nietigheid, binnen tien dagen door den ver
krijger ter inscprijving in het Handelsregister 
overgelegd aan de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken, in welker gebied de zaak der 

· naamlooze vennootschap volgens het Han
delsregister is gevestigd. D e Kamer van 

· Koophandel en Fabrieken maakt de inschrij
ving pekend in de Nederlandsche Staatscou
rant en in een of meer nieuwsbladen. In de 
bekendmakingworden de schuldeischen., wier 
vorderingen nog niet' opeischbaar zijn, op het 
recht om zekerheidstelling te verlangen op
merkzaam gemaakt. Eerst na de bekendma
king wordt de overdracht rechtsgeldig; het 
tijdstip van bekendmaking in de Nederland
sche ,Staatscourant is beslissend. 

Artikel 3. 
(1) De overdracht geschiedt om niet. 
(2) H et recht op den handelsnaam der 

naamlooze vennootschap gaat op den ver
krijger over, met dien ven.tande,dat de woor
den ,,Naamlooze Vennootschap" of ,,N.V." 
vervallen, dan we! op andere wijze wordt 
aangegeven, dat de verkrijger geen naam
looze vennootschap is. 

Artikel 4. 
(1) ;Het vermogen der naamlooze ven-

nootschap smelt een.t zes maanden na · de 
overdracht met datvan den verkrijger samen. 

(2) Indien v66r de overdracht bezittin
gen en belangen der naamlo<;µ~ vennootschap 
door bijzondere rechtshandeling in verband 
met di: liquidatie op den verkrijger zijn over
gegaan, vallen deze of valt, indien daarover 
intusschen reeds is beschikt, derzelver tegen
waarde eveneens ~n het afgescheiden vermo
gen. 

• 
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(3) Binnen den in lid x .genoemden ter
mijn gelegde beslagen, zoo in a!s buiten fail
lissement, hebben ten gevo!ge, dat het in 
beslag genomene ook na afloop van dezen 
termijn afgescheiden blijft. 

Artikel 5. 
(x) Betalingen uit het overgedragen ver

mogen aan den verkrijger of uitkeeringen, 
welke geschieden ten laste van een kapitaal
aandeel of van de zuivere winst, dan we! een • 
verdeeling van het maatschappelijk vermo
gen der vennootschap beteekenen, zijn tot 
den afloop van den in artikel 4, lid 1, be
doelden termijn niet geoorloofd. 

(2) Indien de verkrijger of een deelnemer 
in de verkrijgende vennootschap tot aan de 
ontbinding als bestuurslid of cdmipissaris, 
dan wel als employe der naamlooze vennoot
schap, regelmatig een vergoed,ng voor zijn 
arbeid• heeft or.1tvangen, verzet het voor
schrift van lid I zich niet tegen een gelijke 
uitkeering tot een bedrag van ten hoogste 
eenduizend gulden per maand. 

Artikel 6. 
(x) De aandeelhou<!ers en andere winst

gerechtigden der naamlooze vennootschap, 
die niet verder deelnemen, kunnen van den 
verkrijger een passende schadeloosstelling 
vorderen met inachtneming van de waarde 
van hun aandeelen of hun recht op de winst. 
De vordering verjaart door verloop van een 
jaar sedert de overdracht. 

(2) De schadeloosstelling wordt desge
vorderd door de arrondissementsrechtbank 
vastgesteld, tegen welker beslissing hooger 
beroep noch beroep in cassatie openstaat. 

(3) :Oe uitbetaling van een schadeloos
stelling aan de aandeelhouders .en andere 
winstgerechtigden der naamlooze vennoot
schap is slechts geoorloofd, indien dete in de 
Nederlandsche Staatscourant en in een of 
meer nieuwsbladen is bekendgemaakt en 
sedert de bekendmaking een maand is ver
streken. Binnen dezen termijn kan iedere 
schuldeischer bij de arrondissements-recht
bank verzet aanteekenen. Het verzet wordt 
op dezelfde wijze als een vordering in kort 
geding ingediend en behandeld. De uitbeta
ling is eerst geoorloofd, nadat de arrondisse
ments-rechtbank het verzet heeft afgewezen. 
Tegen de beslissing staat hooger beroepmoch 
beroep in cassatie open. 

(4) De voorschriften van artikel 5 zijn 
niet van toepassing op de schadeloosstelling. 

Artikel 7. 
Schuldeischers, wier vorderingen nog niet 

opeischbaar zijn, kunnen binnen een maand 
na de overdracht van den verkrijger zeker
heidsstelling verlangen. Indien de zekerheid 
niet binnen een redelijken termijn wordt ge
steld; kan de rechter desgevorderd de vorde
ring opeischbaar verklaren of een anderen 
hem geschikt voorkomenden maatregel tref~ 
fen. 

' Artikel 8. 
Wegens vorqeringen, ~elke op het overge

dragen vermogen betrekking hebben, kan 

\. 
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binnen zes maanden na de overdracht ook bij 
den rechter, die l:ievoegd was van vorderin
gen betrekkelijk de naamlooze vennootschap 
kennis te nemen, een vordering worden, inge-
steld. · 

I Artikel 9. I 

(1) Hij. die opzettelijk in strijd handelt 
met de voorschrif-1:en der artikelen '4 of 5 
wordt, indien hij daardoor de schuldeischers 
der naamloo~ vennootschap benadeelt, we
gens verduistering van afgescheiden vermo
gen gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie jaar of met geldboete van ten 
hoogste zestig gulden. 

(2) De bij lid 1 strafbaar gestelde hande
ling is een misdrijf. 

Artikel 10. 

Een schadeloosstelling, als bedoeld in ar
tikel 6, geldt - voor zoover zij het bedrag, 
hetwelk bij een gewone vereffening op de 
aandeelen zou zijn uitbetaald, overtreft -
voor de heffing der inkomstenbelasting als 
winst of opbrengst, welke uit of bij de ver
vreemding van aandeelen in den zin van de 
artikelen 19, lid 2, en 36, lid x, onder 2, van 
het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 
(No. 105) werd verkregen. 

Artikel 11. 

De Secretaris-Generaal van het Depivte
ment van Justitie vaardigt de ter uitvoering 
der artikelen 1 tpt en met 9 noodzakelijke 
voorschriften uit. 

Artik'el 12. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als ,10ver

drachtsbeslt¥t 1942". 

's-Gravenhage, 9 Juni 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. Just., SCHRIEKE. 

S .-,G. v. h. Dep. v. H ., N . en S., 
H. M. HIRSCHFELD. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. POSTMA. 

(Uitgeg. z3 ]uni z942.) 

s. S.203 

9 ]uni z942. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementenvan 
Justitie en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart betreffende de in verband 
met het Liquidatiebesluit 1941 ter ver
vanging van naamlooze vennootschap
pen nieuw opgerichte commanditaire 
vennootichappen (Overgangsbesluit 
commanditaii'e vennootschappen). 

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

Artikel r. 

(,;) Bij een commanditairevennootscHap, 
welke blijkens een aanteekening bij de in
schrijving in het Handelsregister in verband 
met het Liquidatiebesluit 1941 (No. 172) ter 

.. 

, 

.. 
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vervanging van een naamlooze vennootschap 
is opgericht, blijft het vennootschapsvermo-

• gen, ook 'indien er slechts een persoonlijk 
aansprakelijke vennoot is, afgescheiden van . 
het overige vermogen der vennooten, 
· (2) De in lid 1 bedoelde aanteekening 

geschiedt slechts op uitdrukkelijk verzoek 
van de beheerende vennooten, onder over
legging_ van voldoende bewij~stukken, 

Artikel 2. 

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

(2) Het wordt aangehaald als ,,Over
gangsbesluit commanditaire vennootschap
pen". 

's-Grave_nhage, 9 Juni 1942 . 

S.-G. v. h. Dep. v. Just., SCHRIEKE.' 

S.-G. v. h. Dep. v. H., N. en S., 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. z3 .]uni z942.) 

S. S.204 

z7 ]uni z942. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Justitie en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, houdende wijziging en aan-

• vulling der Handelsregisterwet (Staats-
blad 1918, No. 493). . 

Op grond van§ I der Vero.rdening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
cdmmissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bef>aald~ 

Artikel r. 

De Handelsregisterwet (Staatsblad 1918, 
No. 493), laatstelijk gewijzigd bij de ' Wet 
vans November 1936 (Staatsb!ad No. 207), 
wordt als volgt gewijzigd en aangevuld: 

I. 
Aan het slot van artikel 1, derde lid, wordt 

de punt vervangen door een komma en wor
den de' volgende woorden toegevoegd: ,,met 
<lien verstande, dat, in<lien zii is gevestigd in 
het gebied van een plaatselijk kantoor der 
,Kamer, de inschrijving bij dat kantoor ge
schiedt." 

II. 
(r) In ·artikel 14, tweede lid, worden de 

woorden ,,het gebied eener andere Kamer 
van Koophandel en Fabrieken dan ,de zaak 
zelve, dan wordt al hetgeen de zaak zelve be
treft ook bij die Kamer opgegeven" vervan
gen door de \JVOorden ,,een ander inschrij
vingsressort dan de zaak zelve, dan wordt al 
hetgeen de zaak zelve betreft ook bij het 
voordat ressortbevoegde bureau opgegeven". 

(2) In artikel 14, derde lid, worden de 
woorden ,,bij de Kamer, in wier gebied het 
gevestigd is" vervangen door de woorden ,,in 
het inschrijvingsressort, waarin het is geves
tigd" en de woorden ,,bij de Kamer, in wier 
gebied hij geves'tigd is" door de woorden ,,in 
het inschrijvingsressort, waarin hij is geves
tigd". 
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(3) -In artikel 14, vierde lid, wordt de 
punt achter den eersten volzin vervangen 
door een komma en worden daarachter toe
gevoegd de woorden ,,met <lien verstande, 
dat, indien het filiaal of bijkantoor of de 
handelsagent is gevestigd in het gebied van 
een plaatselijk kantoor der Kamer, de in
schrijving bij dat kantoor geschiedt". 

III. 
In artikel 18, derde lid, worden de woorden 

,,dan kan de Kamer van Koophandel en Fa
brieken haren secretaris gelasten te hande
len" vervangen door de woorden ,,dan kan de 
algemeen secretaris van de Kamer vanKoop
handel en Fabrieken handelen". 

IV. 
(r) In artikel 19, eerste lid, worden de 

woorden ,,jaar van inschrijving jaarlijks een 
bedrag verschuldigd aan de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken, '!(aar de inschrij
ving behoort te geschieden" vervangen door 
de woorden ,,jaar, waarin de inschrijving be
hoort te geschieden, jaarlijks een bedrag ver

. schuldigd aan de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken, bij welke of bij welker plaatselijk 
kantoor de inschrijving behoort te geschie
den". 

(2) Artikel 19, tweede lid, wordt vervan
gen door drie nieuwe leden, luidende als 
volgt: 

,,2. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Handel, Nijverheid en Scheep
v;aart is bevoegd aan de Kamers, elk voor 
haar gebied, telkens voor den duur van een 
kalenderjaar de heffing van een door hem te 

.bepalen aantal opcenten op de bedragen van 
de schaal van het vorige lid toe te staan. 

3. Behoort de inschrijving in meer dan 
een inschrijvingsressort te geschieden en is de 
zaak zelve in het Rijk in Europa .gevestigd, 
dan is een bedrag verschuldigd, gelijk aan 
dat, hetwelk verschuldigd zou zijn geweest,' 
indien de inschrijving slechts had behooren 
te geschieden in het inschrijvingsressort, 
waarin de zaak zelve is gevestigd. In dat ge
val is het te betalen bedrag in zijn geheel 
verschuldigd aan de l\amer, in welker gebied 
de zaak zelve is gevestigd. 

4 . Behoort de inschrijving in m eer dan 
een inschrijvingsressort te geschieden en is 
de zaak zelve buiten het Rijk in Eutopa ge
vestigd, dan is een bedrag verschuldigd, ge
lijk aan dat, hetwelk verschuldigd zou zijn 
geweest, indien de inschrijving s!echts had 
behooren te geschieden in het inschrijvings
ressort, waarin het filiaal of bijkantoor of de 
handelsagent, als bedoeld in artikel 14, eerste 
lid, is gevestigd, dat of die als het of de voor
naamste wordt opgegeven .. In dit geval is het 
te betalen bedrag in zijn geheel verschuldigd 
aan de Kamer, waartoe laatstbedoeld in
schrijvingsressort behoort, ·• 

(3) Artikel rq, zevende lid, vervalt, 
(4) In artikel 19 worden de bestaande 

leden 3, 4, S, 6 en 8 genummerd 5,6, 7, 8 en 9. 

V. 
In de artikelen 20, zevende lid, en 21, 

tweede lid, wordt het woord ,,secretaris" tel-
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kens vervangen door de woorden ,,algemeen 
secretaris". 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 1 April 'I942. 

's-Gravenhage, 17 Juni 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. Just., SCHRIEKE. 

S.-G. v. h. Dep. v. H., N. en S., 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 7 Juli z942.) , 

S. S.205 

z8 Juli z942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Ju
stitie ter bestrijding van blo~dschande. 

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

Artikel 1. 

Na artikel 248 van het Wetboek van Straf
recht wordt ingevoegd een nieuw artikel 
248a: 

,,Artikel 248a. 
Hij die vleeschelijke gemeenschap heeft 

met een bloedverwant in de opgaande of ne
derdalende linie of in de zijlinie met een 
broer of zuster van heelen of halven bedde, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf jaren. 

Geen strafvervolging wordt ingesteld"tegen 
personen, die tijdens het plegen van~het feit 
den leeftijd van achttien jaren~g niet !1ad
den bereikt." 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 18 Juli 1942. 

S.-G. v. h. Dep. v. Just., SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 4 Aug. z942.) 

S. S.206 

.as Juli z94.a. BESLUIT van de Secretans
sen-Generaal van de Departementen van 
Justitie en van Waterstaat tot wijziging 
van de competentie- en appellabiliteits
grenzen in burgerlijke zaken. 

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

Artikel 1. 

D e W et op de Regterlijke Organisatie en 
het Beleid der Justitie wordt als volgt ie-_ 
wijzigd: 

I. 
In de artikelen 38 en 42 wordt in pleats . 

van ,,f 50" telkens gelezen ,,f, 200" en in 
plaats van ,,f 200" telkens ,,f 500". 
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II. 
In de artikelen 39 en 40 wordt in plaats 

van ,,f 50" telkens gelezen ,,f 200". 

III. 
In artikel 54 worqt in plaats van ,,f 400" 

telkens gelezen _,,f 1000". 

Artikel 2. 
In •artikel 47e van het Wetboek van Koop

handel wordt in plaats van ,,f 200" gelezen 
,,f 500" en in plaats van ,,£400" ,,f 1000". 

Artikel 3. 
In artikel 12b van de Waterstaatswet ;i:900 

wordt in plaats van .,f 200" gelezen ,,f 500". 

Artikel 4. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het is niet van toepassing op zaken, 

v66r dezen datum bij eenig gerecht aanhan-
gig gemaakt. ' 

's-Gravenhage, 25 Juli 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. Justitie, SCHRIEKE. 

S.-G. v. h. Dep. v. Wat.; D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. :z5 Aug. z942.) 

S. S.207 

z3 Augustus z942. TWEEDE BESLUITvan 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Justitie, houdende wijziging 
en aanvulling van het Besluit No. 71/ 
1941 met betrekking tot de berechting 
van strafzaken, rakende het economisch 
!even. 

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

Aztikel 1. 

Het Besluit No. 71/1941 met betrekking tot 
de berechting van strafzaken, rakende het 
economisch !even, zooals gewijzigd bij Be
sluit No. 39/1942 , wordt als volgt gewijzigd 
en aangevuld: 

I. 
Het derde lid van artikel s wordt vervan

gen door de volgende drie leden : 
· .,(3) De berechting in hooger beroep is 
toevertrouwd aan een bijfondere kamer van 
het gerechtshof te 's-Gravenhage, welke den 
naam ,,economisch gerechtshof" draagt en 
rechtspreekt met drie leden . • 

(4) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie benoemt de n presi
dent van het economisch gerechtshof e'n de 
leden van dat hof, ten getale als door hem 
bepaald, alsmede hun plaatsvervangers; ar
tikel 63 van de Wet op de Regterlijke Orga
nisatie en het Beleid der Justitie is niet van 
toepassing. De Secretaris-Generaal benoemt 
eveneens den procureur-generaal en den grif
fier bij het economisch gerechtshof, alsmede 
hun waamemers. 
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(5) Het economisch g~rechtshof kan zit
ting houden op elke plaats binnen het bezette 
Nederlandsche gebied. De beslissing of het 
buiten de plaats, waar zijn zetel is gevestigd, 
zitting zal houden, ligt bij het hof zelf." 

II : 
Aan artikel 6 wordt een tweede lid toege

voegd, luidende als volgt: 
,,(2) De behandeling van het beroep in 

cassatie geschiedt door een bijzondere kamer 
van den Hoogen Raad der Nederlanden, door 
den president samenge~teld uit den presi
dent, de vice-presidenten en de overige leden. 
De president kan - bijzondere maatregelen 
treffen ten einde een snel verloop van de be
handeling te verzekeren." 

Artikel 2. 

(I) Dit beslu,it treedt in werking op den, 
dag zijner afkondiging. , 

(2)' Het is niet van toepassing op z.aken, 
w11arin v66r dien datum hooger beroep is in
gesteld. 

's-Gravenhage, I3 Augustus I942. 
S.-G. v. h. Dep. v . Justitie, SCHRIEKE. 

- • (Uitgeg. z5 Aug. z942.) 

S. S.208 

zB Augustus z.942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie met betrekking tot diefstal 
van vee en diefstal en strooperij van 
boom- en veldvrucliten. 

Op grond van§ I der Verordening•No. 23/ 
I940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 
3 der Vero.rdening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel I. 

(r) De economische rechter oordeelt in 
eersten aanleg bij uitsluiting over diefstal 
van vee en over diefstal en strooperij van 
boom- en veldvl"\lchten. 

(2) Voor zoover krachtens eenige andere 
bepaling niet een hoogere straf is bedreigd, 
worden deze feiten gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste zes jaren. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in: werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, I8 Augustus I942. 
S .-G. v. h. Dep. v. Justitie, SCHRIEKE. 

• (Uitgeg. z9 Sept. z942.) 

S. S.209 

25 Augustus 1942. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal vim de Departemen
ten van Justitie, van Binnenlandsche 
Zaken en van Sociale Zaken ter uitvoe
ring van de Luchtbes<;hermingsverorde
ning. 

Op grond van§ r der Verordening No. 23/ 
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1:940 en van artikel 22 der l:.uchtbescher- , 
mingsverordening en in overeenstemming 
met de§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/ I940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 

De vorderingen tot hetverrichten van dien
sten en tot het ter beschikking stellen van 
goederen, alsmede de gedragsregels en voor
schr.iften, welke zijn vastgesteld op grond van 
artikel I2 der Wet betreffende bescherming 
tegen luchtaanvallen (Staatsblad I936, No. 
302), zooals gewijzigd bij de Tweede Wets
wijziging Luchtbescherming Militai-r Gezag 

·(Staatsblad I940, No. 580), warden vanaf 
het in werking treden der Luchtbescher
mingsverord~ning (No. 13/ I942) geacht te 
zijn uitgevaardigd op grond van artikel 8, 
derde lid, van genoemde verorden,ng. 

Artikel 2 . 

Onder het ter beschikking stellen van goe
deren te·n behoeve van algemeene doeleinden 
der luchtbescherming in den zin van artikel 
13, tweede lid, der Luchtbeschermingsveror
dening worden mede ):>egrepen alle op bevel · 
van de bevoegde instanties getroffen maat
regelen ter camoufleering, overbrenging van 
voorraden, verplaatsing of stopzetting van 
bedrijven of inrichtingen om redenen van 
luchtbescherming. De kosten van schadeloos
stellingen ter zake warden in overeenstem
ming met het bepaalde in artikel I4, vijfde 

1lid, dezer verordening door het Rijk gedragen. 

Artikel 3. 
Personen, werkzaam bij den Nederland

schen Volksdienst, die bij luchtaanvallen, tel
kenmale op bevel van den plaatselijken 
luchtbeschermingsleider of van den door 
dezen hiertoe gemachtigde, werkzaamheden 
verrichten ten behoeve van de sociale verzor
ging der getroffenen, hebben voor den duur 
van deze werkzaamheid de rechten en plich
ten van leden van den luchtbeschermings
dienst. Zij drage bij hun werkzaamheid een 
witten band met opdruk ,,Nederlandsche 
Volksdienst", voorzien van een zegel, om den 
linkerbovenarm. 

Artikel 4. 
(1) Het Gasmaskerbesluit (Staatsblad 

1937, No. 856) en het vermelde ender II van 
het Besluit van 26 Maart I921 (Staatsblad 
No. 638) worden ingetrokken. 

(2) Vergunningen, welke op grond van ar
tikel 4 van het Gasma,skerbesluit zijn ver
leend, worden tot wederopzeggens toe geacht 
te zijn uitgevaardigd op grond van artikel 5, 
tweede lid, ender 2, der Luchtbeschermings
verordening, 

Artikel 5. 
Artikel 6bis, eerste lid, der Woningwet 

(Staatsblad I90I, No. I58) wordt gelezen als
volgt : 

,,Voor zoover de schriftelijke vergunning, 
genoemd in artikel 6, eerste lid, wordt ge
vraagd met betrekking tot een woning of 
antler gebouw, waarvan het grondoppervlak 
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door den Secretaris-Generaal van het Depar
tementvanJustitie aahgegeven gren~en over
schrijdt, zendt de Burge111eester, alvorens op 
het verzoek am vergunning te beslissen , een 
e·itemplaar daarvan, met de bijbehoorende 
stukken, aan den voomoemden Secretaris
Generaal." 

Artikel 6. 
In artikel 12 van het Besluit No. 13/1941 

betreffende de instelling van een Luchtbe
schermingsongevallenfonds warden de woor
den ,,Binnenlandsche Zaken" vervangen door 
het woord ,,Justitie". • 

.,. Artikel 7. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. · .' 
's-Gravenhage, 25 Augustus 1942 . 

S.-G. v . h. Dep. v. justitie, SCHRIEKE . 

S.-G. v . h. Dep. v . B. Z., FREDERIKS. 

Wnd. S .- G. v. h. Dep. v. S. Z ., VERWEY. 

(Uitgeg. 27 Aug. z942.) 

S. S.350 ' 

5 Maart z942. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Opvoeding, Wetenschap en Kul 
tuurbescherming, van Landbouw en Vis
scherij en van Justitie betreffende ont
eigening in het belang van monumen
tenzorg of nat uurbescherming. 

Op grand van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming m et de §§ 2 en 
3 der Verordening N o. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, alsmede met inachtneming van ar
tikel 4 van het Besluit No. 93/1941 tot in
stelling van de betrekking van Gemachtigde 
voor het boschwezen, de houtvoorziening en 
de jacht, wordt bepaald : 

Artikel 1. 

Titel V--III van de Onteigeningswet wordt 
als volgt gewijzigd en aangevuld: 

I. 
In het opschrift worden de woorden ,,ter 

bewaring van natuurschoon, gevormd door 
bosschen en andere houtopstanden" vervan
gen door de woorden ,,in het bel'ang van mo
numentenzorg of v an natuurbescherming". 

II. 
(1) In artikel 141 ;_,orden de woorden 
1) ,,Onteigening van onroerend goed als

mede van op onroerend goed gevestigde erf
dienstbaarheden en andere zakelijke rechten, 
ter bewaring van natuurschoon , gevormd 
door bosschen en andere houtopstanden" ver
vangen door de woorden ,,Onteigening, in 
het belang van monumentenzorg of van na
tuurbescherming, van onroerende monumen
t en, van natuurmonumenten en van andere 
onroerende- goederen, welke grenzen aan of 
gelegen zijn in de nabijheid van ·onroerende 
monumenten of natuurmonumenten, alsme
de van de daarop gevestigde erfdienstbaar-
heden en andere zakelijke rechten" ; · 
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2) 

,,b. eene gemeente ; 
c. eene rechtspersoonlijkheid hebbende 

ver~eniging of eene stichting, uitsluitend in 
het belang vftrl het natuurschoon werkzaam" 

vervangen door de woorden 
,,b. een , ander openbaar lichaam of van 

een andere rechtspersoon, die in het belang 
van monumentenzorg of · natuurbescherming 
werkzaam is". 

(2) Aan artikel 141 warden toegevoegd 
een nieuw derde en vierde lid, Juidende: · 

,,Onder monumenten worden hierverstaan : 
1 °. zaken of gedeelten van zaken , welke 

v66r ten minste dertig jaar zijn vervaardigd, 
indien het behouden daarvan voor Neder
land van algemeen belang <is wegens haar 

, schoonheid, haa r wetenschappelijke betee
kenis , de mm haar verbonden geschiedkun
dige herinneringen of we! in verband met de 
schoonheid of het karakter van een stads- of 
dorpsbeeld of v im een landschap ; 

2 ° . terreinen, · waarin zich oudheidk un
dige overblijfselen bevinden , rndien het be
houden daarvan uit overwegingen v an we
tenschappelijken aard van algemee11 belang 
is. · 

Onder natuurmonumenten worden hier 
verstaan deelen van het grondgebied van 
Nederland, hetzij land of water, welker be
houd van-algemeen belang is met het oog op 
hu1AI1e beteekenis ' v.oor het natuur- of land
schapsschoon of voor de wetenschap." 

Ill. 
In artikel 142 vervallen in het eerste lid de 

woorden ,,het advies van den boschraad is 
ingewonnen en" en vervalt het tweede lid. 

IV. 
(1) In artikel 143, eerste lid, wordt 5°. 

- gelezen als volgt : 
,,5 °. eene beschrijyi.ng van het monument 

of natuurmonument, welks onteigening of in 
verband waarmede een onteigening wordt 
beoogd." 

(2) Artikel 143, eerste lid, 6 ° ., vervalt. 

V. 
In artikel 146, tweede lid, warden de woor

den ,,Onzen Minister van Landbouw, Nij
verheid en Handel" vervangen door de woor~ 
deh ,,den Secretaris-Generaal van het De-

• partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming". 

Artikel 2. 

De Boschwet 1922 wordt als volgt gewij
zigd: 

I. 
Artikel 10 vervalt. 

II. 
In artikel 13 vervalt het cijfer ,,10". 

\ III. 
In artikel 17 vervalt het cijfer ,,10". 

Artikel 3. 
(1) Bij, .het bestaan van een voornemen 
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tot een onteigening in overeenstemming met 
artikel qr der Onteigeningswet, is de Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming bevoegd onroerende go(ll:ieren, als' in 
dat artikel bedoeld, voor wijzigin~en te vrij
waren door het verbieden of doen verbieden 
van handelingen, welke den toestand van 
den bodem en de zich daarop bevindende 
getimmerten, planten, bosschen en houtop
standen, waaronder begrepen de enki,:le boo
men, veranderen, dan we! door te bepalen of 
te doen bepalen, dat deze handelingen niet 
mogen geschieden dan met schriftelijke ver
gunning, aan welke vergunning voorwaarden 
kunnen warden verbonden. 

(2) Dit verbod of deze bepaling vervalt 
door den ovetgang van den eigendom van het 
onroerend goed op de onteigenende partij, als
mede indien het verbod of de bepaling niet 
binnen een jaar is gevolgd door een zooda
nigen eigendomsovergang, tenzij alsdan een 
geding aanhangig is, als bedoeld in Hoofd
stuk III van Titel I der Onteigeningswet. 

(3) De Secretaris-Generaal v·an het De
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming is te alien tijde bevoegd 
het verbod geheel of gedeeltelijk in te trek
ken of te doen ir,trekken dan we! de voor
waarden te wijzigen of te doen wijzigen. 

(4) Van een verbod of een bepaling in 
overeenstemming met het eerste lid wordt 
mededeeling gedaan in de Neder!andsche 
Staatscourant. 

Artikel 4. 

Bij overtreding van een verbod of niet-na
koming van een voorwaarde in den zin van 
artikel 3, eerste lid, doet de Secretaris-Gene
raal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming op kos
ten des overtreders wegnemen, beletten of 
verrichten, hetgeen in 'l!trijd met zoodanig 
verbod of zoodanige voorwaarde is of wordt 
ondemomen of nagelaten. De opdracht daar
toe kan warden verstrekt aan den burge
meester der gemeente, waarin de zaak is ge
legen. 

Artikel 5. , 
(r) Hij die handelt in strijd met een 

krachtens artikel 3, eerste lid, gegeven ver
bod of met een voorwaarde, verbonden aan 
een krachtens dat arti1$:el gegeven vergun
ning, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste een jaar of geldboete van ten hoog
ste duizend gulden. 

(2) De rechter kan: 
r) het onroerend goed, ten aanzien waar

van het strafbare feit is gepleegd, indien het 
aan den schuldige toebehoort, verbeurdver
klaren, ingeval hierdoor geen schade aan 
derden wordt toegebracht; het onroerend 
goed komt dan ter beschikking van den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming; 

2) bepalen, dat de schuldige het twee
voud van de aan het onroerend goed aange
brachte schade, door den rechter te waar
deeren, start in 's Rijks schatkist. 
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(3) De bij het eerste lid strafbaar ge-
stelde handeling is een overtreding. 

(4) Bij de toepassing van artikel 74 van 
het Wetboek van Strafrecht kan een maat
regel in den zin van het tweede lid tnede als 
voorwaarde warden gesteld. 

Artikel 6 .. 

Indien het strafbare feit wordt begaan door 
of vanwege cen rechtspersoon, wordt de 
strafvervolging ,ingesteld en de straf uitg~ 
sproken tegen hem, die tot het feit opdracht 
gaf of die de feitelijke leiding had bij het 
verboden handelen of het nalaten. ' 

Artikel 7. 

(r) Met het opsporen van de bij dit be
sluit strafbaar gestelde feiten. zijn, behalve 
de ambtenaren, bedoeld in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering, belast de 
ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie, 

· alsmede zij, dje daartoe door den Secretaris
Generaal van het Departement van Opvoe
ding, Wetenschap en Kultu)Jrbescherming 
zijn aangewezen. 

(2) Zij hebben te alien tijde vrijen toe
ganrr&tot alle plaatsen, voor zoover zij betre
ding daarvan voor een goede vervulling van 
hun taak redelijkerwijze noodig oordeelen. 
Zoo noodig verschaffen zij zich den toegang 
met behulp van den sterken arm. 

(3) In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
.van een commissaris van politie of van den 
burgemeester der gemeente, waarin de wa
ning is gelegen, dan we! voorzien van een 
algemeenen of bijzonderen last van den pro
cureur-generaal bij het gerechtshof of van 
den officier van justitie, of van een bijzonde
ren schriftelijken last van den commissaris 
van politie of in gemeenten, waar geen com
missaris van politie is, van den burgemees
ter. Van dit binnentreden wordt binnen twee
maal vier en twintig uur proces-verbaal op
gemaakt. Daarin wordt mede van het tijd
stip van het binnentreden en van het daar
mede beoogde doe! melding gemaakt. 

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

(5) In de lokalen, voor den godsdienst 
bestemd, treden zij gedurende de godsdienst
oefening niet binnen dan met toestemming 
der kerkelijke autoriteiten. 

Artikel 8. 

(r) De uitvoering van dit besluit berust 
bij den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van 0pvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming. Voor zoover bij de te ne
men maatregelen bosschen of andere houtop
standen, waaronder begrepen de enkele boo
men, betrokken zi jn, warden de regelen vast
gesteld of de maatregelen getroffen in over
eenstemming met den Secretaris-Generaa!, 
van het Departement van Landbouw en Vis
scherij. 

... 
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(2) Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkontliging. 

's-Gravenhage, 5 Maart 1942. 
De S.-G. van het Dep. van Opvoeding, 

Wetenschap en Kultuurbescherming, 
J. VAN DAti. 

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

H. M. HIRSCHFELD. 

• De S.-G. van het Dep. van ]ustitie, 
SCHRIEKE. 

(Uitgeg. z5 April z942.) 

S. S.351 

II Maart z942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, houdende wijziging en aan
vulling der Hooger-onderwijsw!!t en der 
Wet van 15 December 1917 (Staatsblad 
No. 700) tot regeling van het Hooger 
Landbouw Onderwijs. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/19~0 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied 'wordt bepaald~ 

Artikel 1. 

De artikelen 173 en 188 der Hoogeronder
wijswet worden als volgt gewijzigd en aan
gevuld: 

I. 
(1) In artikel 173 worden de woorden 

,,of van een bewijs" vervangen door de woor-
den ,,en van een bewij_s". · 

(2) Aan artikel 173 wordt een tweede lid 
toegevoegd, luidende als volgt: 

.,Na overleg met den senaat der universi
teit of hoogeschool, waaraan de hijzondere 
1eerstoel gevestigd is, kan ·van het vereischte 
den doctoralen graad te bezitten door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming vrijstelling worden verleend." 

II. 
(1) In artikel 188 worden de woorden .,of 

van een bewijs" vervangen door de woorden 
,,en van een bewijs". 

(2) Aan artikel 188 wordt een tweede lid 
toegevoegd, luidende als volgt : 

,.Na overleg met den senaat der betrok
ken universiteit kan van het vereischte den 
dostoralen graad te bezitten door den Secre
taris-Generaal van het Departement van Op
voeding, Wetenschap ell"' Kultuurbescher
ming vrijstelling worden verleend." . 

Artikel 2. 

. Artikel 55 der Wet van 15 December 1917 
(Staatsblad No. 700) tot regeling van het 
Hooger Landbouw Onderwijs, laatstelijk ge
wijzigd bij Besluit van 4 December 1940 
(Staatscourant No. 24('\) betreffende de gel
den, verschuldigd wegens het bijwonen der 
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lessen aan de Landbouwhoogeschool te Wa
geningen, wordt als volgt gewijzigd en aan
gevuld: 

I. 
De woorden ,,of van een bewijs" word.::n 

vervangen door de woorden ,.en van een be
wijS''. 

II. 
Er wordt een tweede lid aan toegevoegd, 

luidende als volgt: 
,,Na overleg met den senaat kan van het 

vereischte den doctoralen graad te bezitten 
door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming vrijstelling worden ver
leend." 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, II Maart 1942. 

De S .- G. van het Dep. van Onvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming, 

J. VAN DAM. 

(Uitgeg. 25 Maart z942.) 

S. S.352 

26 Augustus z942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming, houdende wijziging van de 

· Leerplichtwet in verband met de invoe
ring van het achtste leerjaar aan de 
scholen voor gewoon lager onderwijs. 

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

Artikel t. 
D~ Leerplic:htwet wordt als volgt gewijzigd 

en aangevuld: 
I. 

(1) Artikel 3, derde lid, wordt gelezen als 
volgt: 

,,De verplichting eindigt: 
1 °. zoodra het kind acht jaren leer ling is 

geweest van een lagere .school of twee aan
eensluitende lagere scholen, waarvan de ge
zamenlijke klassen een leertijd van acht jaren 
omvatten, en het alle klassen doorloopen 
heeft; 

2 °. indien het onderwijs aan die school of 
scholen gegeven wordt in klassen, die samen 
een langeren leertijd dan acht jaren innemen, 
zoodra het zoovele klassen doorloopen heeft, 
ais samen een leertijd van acht jaren omvat
ten; 

3 ~. bij het bereiken van den leeftijd van 
veertien jaren, wanneer !}et op dat tijdstip 
het zesde leerj aar niet heefr bereikt; 

4°. aan het einde van het leerjaar, waarin 
het den leeftijd van vijftien jaren bereikt 
heeft, . indiem het leerling is van het zesde, 
zevende of achtste leerjaar." 

(2) Artikel 3 , vierde lid, vervalt. , 
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II. 
-Artikel 4, tweede en derde lid, wordt ge

lezen als volgt: 
,,Ten aanzien van een kind, waaraan v66r 

of sinds het bereiken van het zesde levens
jaar huisonderwijs in den zin dezer wet wordt 
verstri,!ct, eindigt deze v~rplichting bij het 
bereiken van den leeftijd van, veertien jaren, 
indien het kind alsdan acht achtereenvolgen
de jaren onderwij s heeft genoten . 

Ten aanzien van een kind, dat op een later 
tijdstip, dan in het vorige lid bedoeld, aan
vangt huisonderwijs te genieten, eindigt de 
verplichting bij het bereiken van den leeftijd 
van vijftien jaren." · 

III. 
Artikel 6, onder r 0

, wordt gelezen als volgt: 
,,1 °. zoolang het kind, den leeftijd van 

zeven jaren ,bereikt hebbende, en nog niet 
op grond van vijftienjarigen leeftijd ingevol
ge artikel 3 , derde lid, onder 4 °, buiten de · 
leerverplichting vallende, niet als leerling 
eener lagere school is ingesch reven, noch 
huisonderwijs geniet overeenkomstig de rege
len der wet, terwijl niet blijkt, noch van het 
vroeger verstrijken van den leerplichtige leef
tijd ingevolge artikel 3, derde lid, of artikel 
4, tweede lid, noch van eenige wettelij ke vrij
stelling." 

IV. 
(1) Artikel. 7, eerste lid, onder 3 °, wordt 

gelezen als volgt: 
• ,,3 °. zij de kinderen buiten de avonduren 

eene inrichting van onderwijs doen bezoeken, 
die geacht wordt tot 1'et hooger of middel
baar onderwijs te behooren of die door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, .Wetenschap en Kultuurbe
scherming als een nijverheidsschool wordt 

• erkend;" 
(2) Aan artikel 7 wordt een derde lid 

toegevoegd, luidende als volgt: 
,,De in het eerste lid, onder 4 ° , 5 ° en 7° , 

genoemde afstand van vier kilometer be
draagt zes kilometer, wanneer het betreft een 
school voor voortgezet gewoon lager onder
wijs." 

V. 
Artikel 7bis wordt gelezen als volgt: 
.,Behalve in de gevallen, bedoeld in het 

vorig artikel, zijn de ingevolge artikel 1 aan
sprakelijke personen van de naleving van de 
in artikel 1 opgelegde verplichtingvrijgesteld, 
zoolang zij de kinde ren eene van R ijkswege 
gesubsidieerde of erkende land- of tuinbouw
school doen bezoeken, indien deze kinderen 
acht jaren leerling zijn geweest van eene 
lagere school en zij zooveel klassen doorloo
pen hebben, als samen een leertijd van acht 
jaren omvatten." 

VI. 
Artikel 14, onder 4 °, wordt gelezen als 

volgt: 
,,4 ° . indien het kind den leeftijd van 

twalilf jaren nog niet heeft bereik't." 
Artikel 2. 

(1) Dit besluit treedt in werking op 1 
September 1942. 
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(2) Voor lehlingen, voor wie het achtste 
leerjaar op r September 1942 begint, kan de,. 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming of een door hem aan te wijzen in
stantie op verzoek van den leerplicht vrij- , 
stellen, indien het niet mogelijk is, binnen 
den in artikel 7, derde lid, genoemden af
stand voor 1 October 1942 het achtste leer
jaar in te stellen. ' 

's-Gravenhage, 26 Augu~tus 1942. 

S.-G. v. h. Dep. v. 0., W. en K ,, J. VAN DAM. 

(Uitgeg. 27 Aug. z942.) 

S. S.353 

26 Augustus z942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming, houdende wijziging van de 
Lager-onderwijswet 1920, van de Wet 
van 29 December 1933 (Staatsblad No. 
779) en van eenige besluiten in verband 
met de invoering van het achtste leer
jaar aan de scholen voor gewoon lager 
onderwijs. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
De Lager-onderwijswet 1920 wordt gewij

zigd als volgt : 
I. 

Aan het tweede lid vari artikel 2 wordt toe-
gevoegd: , • 

,,v. eenvoudige huishoudkunde." 

II. 
(1) Het eerste en tweede lid van artikel 

3 worden gelezen als volgt: 
.,r. Het schoolonderwijs wordt onder-

scheiden in: 
a. gewoon lager onderwijs; 
b . voortgezet gewoon lager onderwijs; 
c. vervolgonderwijs; 
d. uitgebreid lager onderwijs; 
e. buitengewoon lager onderwijs . 
2. Het gewoon lager onderwijs, voor zoo

ver het geheel of gedeeltelijk uit openbare 
kassen wordt bekostigd, ·wordt gegeven in 
scholen met zes achtereenvolgende ,leerjaren . 
Het leerplan omvat de vakken, in artikel 2 

vermeld onder a tot en met k. Daaraan kan 
het vak, in dat artikel onder r' vermeld, war
den toegevoegd." 

(2) Na het tweede lid van artikel 3 war
den twee nieuwe leden, 2bis en 2ter, inge
voegd, luidende als volgt: 

.,2bis. Het voortgezet gewoon Jager on
derwijs, voor zoover het geheel of gedeeltelijk 
uit openbare kassen wordt bekostigd, wordt 
gegeven in scholen met ten minste twee ach
tereenvolgende leerjaren, aansluitende aan 
het zesde leerjaar eener school voor gewoon 
Jager onderwijs. Het leerplan omvat de vak
ken, in artikel 2 vermeld onder a tot en met 
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k, m, q, -r en v, terwijl daaraan toegevoegd 
_kunnen warden de vakken s en t, en, met 
machtiging van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, oak een of 

_ beide vakken o en p. Het vak onder m be
doeld, wordt· ten minste gedurende vier uren 
per week gegeven. Van de verplichting tot 
het geven van onderwijs in de vakken r en v, 
kan de Secretaris-Generaal van voornoe-md 
Departement, den 'inspecteur gehoord, ont
heffing verleenen. 

2ter. Waar de oprichting van een· school 
voor voortgezet gewoori lager onderwijs naar 
de meening van den Secretaris-Generaal van 
voornoemd Departement niet mogelijk is, 
kan dit onderwijs gegeven warden in scholen 
met ten minste acht achtereenvolgende leer
jaren. Voor het zevende en de hoogere leer
jaren dier scholen geldt, wat den omvang van 
het leerplan betreft, het bepaalde in het 
vorige lid." 

III. 
Het derde lid van artikel xr wordt gelezen 

als volgt: · · 
· ,,3. Tot een school voor voortgezet ge

woon lager onderwijs mogen slechts warden 
toegelaten leerlingen, die het zesde leerjaar 
van een school voor gewoon lager onderwijs 
hebben doorloopen. Tot een school voor uit
gebreid lager onderwijs mogen slechts war
den toegelaten leerlingen, die het zesde leer
jaar van een school voor gewoon lager onder
wijs inet goeden uitslag hebben doorloopen 
en wier ontwikkeling en aanleg naar het oor
deel van het hoofd der eerstgenoemde school 
zoodanig zijn, dat met grand mag warden 
verwacht, dat zij het onderwijs der school 
voor uitgebreid lager onderwijs zonder be
zwaar zullen kunnen volgen. De Secretaris
Generaal van het Departement van ·Opvoe
ding, Wetenschap en , Kultuurbescherming 
kan in bijzondere gevallen ontheffing ver
leenen van den eisch, dat .het zesde leerjaar 
moet zijn doorloopen." 

IV. 
Het derde lid van ar~kel 19 wordt gelezen 

als volgt: 
,,3. Het onderwijs omvat de vakken, in 

artikel 2 vermeld onder a tot en met k, voor 
zooveel het voortgezet gewoon lager onder
wijs betreft, bovendien de vakken m, q, r en 
v, behoudens ontheffing volgens artikel 3, lid 
2bis, en daar, waar genoegzame behoefte aan 
uitbreiding bestaat, oak een of meer der 
overige vakken, in dat artikel vermeld, of 
we! al deze vakken." · 

v. 
(1) Na bet tweede lid van artikel 28 

wordt een nieuw lid 2bis ingevoegd, luidende 
als volgt: 

,,2bis. Aan elke school voor voortgezet 
gewoon lager onderwijs wordt het hoofd bij
gestaan door ten minste een onderwijzer, zoo

·dra het aantal leerlingen een en dertig be
draagt. Voor-elk dertigtal leerlingen boven de 
een en dertig wordt een onderwijzer meer 
vereischt." 
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(2) Lid 4bis van artikel 28 vervalt. 

VI. 
Het eerste lid van artikel 64 wordt gelezen 

als volgt: 
,,Het schoolgeld wordt voor scholen voor 

gewoon, voortgezet gewoon en uitgebreid 
lager onderwijs afzonderlijk geregeld, met 
<lien verstande, dat voor gewoon en voor 
voortgezet gewoon, lager onderwijs dezelfde 
schaal zal gelden."' · 

· VII. 
Het eerste lid, onder a, van artikel 73 

wordt gelezen als volgt: 
,,a. een verklaring, waaruit blijkt, dat de 

school zal warden bezocht door ten minste 
125, 100, 75 of 50 leerlingen, als zij bestemd 
is voor gewoon lager onderwijS', door ten min
ste gr, 71, 51 of 31 leerlingen, als zij bestemd 
is vpor voortgezet gewoon lager onderwijs, en 
door ten minste 61, 48, 36 of 24 leerlingen, 
als zij bestemd is voor uitgebreid lager onder
wiis, in deze gevallen, naai gelang het gebouw 
zal warden gesticht in een gemeente met 
100,000 of meer, met 50,000 of meer, <loch 
minder dan 100,000, .diet 25,000 of meer, doch 
minder dan 50,000, of met minder dan 25,000 
ingezetenen ;". · 

VIII. 
De tweede volzin van het eerste . lid van 

artikel go wordt gelezen als volgt: 
· ,,Dit onderwijs moet gedurende niet min

der dan veertig normale schoolweken per 
jaar warden gegeven: aan scholen voor ge
woon en voor voortgezet gewoon lager onder
wijs gedurende ten minste twee en twintig 
uren per week, aan scholen voor uitgebreid 
lager onderwijs gedurende ten minste veer
tien uren per week in het eerste~en gedurende 
ten minste tien uren per week in het tweede 
en de hoogere leerjaren, van welke aantallen, 
behoudens voor zoover betreft het zevende 
en· de hoogere leerjaren van de school voor 
gewoon lager onderwijs en de scholen voor 
voortgezet gewoon lager onderwijs, ten hoog
ste twee uren voor het vd.k, vermeld in ar
tikel 2, onder k, mogen bestemd zijn." ' 

IX. 
Het achtste lid en de eerste volzin 'van het 

negende lid van artikel 101bis warden gele
zei,. als vol~: 

,,8. De voorafgaande bepalingen van dit 
artikel zijn, voor zooveel betreft de openbare 
scholen in de gemeente voor gewoon of 
voortgezet gewoon lager onderwijs, waaraan 
naast een mannelijk hoofd als eenige leer
kracht volgen's ,den maatstaf van artikel 28 
een vakonderwijzeres voor de nuttige hand
werken voor :rrieisjes verbonden is, wanneer 
de gemeente niet aan een of meer andere 
scholen voor gewoon of voortgezet gewoon 
lager onderwijs vakonderwijzers heeft aange
steld, alleen van toepassing ten aanzien van 
de in de gemeente gevestigde bijzondere 
scholen voor gewoon of voortgezet gewoon 
lager onderwijs, welke in hetzelfde geval ver
keeren. 

g. Indien . de gemeente hetzij aan geen 

\ 
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enkele openb!lre school voor gewoon of voort
gezet . gewoon lager onderwijs vakonderwij
zers heeft aangeste1d, hetzij niet alleen of ge
meenschappelijk met een of meer anaere ge
meenten, een of meer-zoodanige scholen in 
stand .houdt, vergoedt zij aan het bestuur der 
aldaar gevestigde overeenkomstige bijzon
dere scholen, waaraan naast een mannelijk 
hoofd als eenige leerkracht vol~ens den maat
staf van artikel 28 een vakonderwijzeres voor 
de nuttige handwerken voor meisjes verbon
den is, de belooning voor die vakonderwij
zeres." 

X. 

(r) De omscbrijving van Titel II wordt 
gelezen: 

,,Van het openbaar gewoon lager, voortge
zet gewoon lager, uitgebreid lager onderwijs 
en vervolgondenyijs." 

(2) De ornschrijving van Titel IV wordt 
gelezen: 

,,Van het bijzonder gewoon lager, voortge
zet gewoon lager, uitgebreid lager' onderwijs 
en vervolgonderwijs." 

(3) In de artik'elen 5, tweede lid, eersten 
volzin, en derde lid, eersten volzin, 13 , ty,,ee
de lid, onder a en b, 2 r, eerste lid, 73, eerste 
lid, onder c, 101, derde tot en met zesde lid, 
en 133, eerste en derde lid, wordt achter het 
woord ,,gewoon" een komma geplaatst en 
worden daama ingevoegd de woorden ,,voort
gezet gewoon". 

(4) In de artikelen 55bis, eerste lid, 
55terJ' eerste lid en tweede lid , onder 3 °, 
rorbis, eerste, tweede en vierde lid, wordt 
achter het woord ,,gewoon" een komma ge
plaatst en worden daarna ingevoegd de woor
den ,,voor voortgezet gewoon". 

(5) In artikel 63, eerste lid, worden ach
ter het woord ,,gewoon" ingevoegd de woor
den ,,en voortgezet gewoon'1 . 

(6) In de artikelen 73, tweede lid, 83, 
vijfde lid, en g6, eerste lid, onder a, worden 
achter het woord ,,gewoon" ingevoegd de 
woorden ,,of voortgezet gewoon". 

( 7) In artikel 136, tweede lid, wordt in 
plaats van ,,k , r en u" gelezen ,,k, r , u en v ". 

Artikel 2. 

Aan het slot van artikel IV der Wet van 
29 December 1933 (Staatsblad No. 779) 
wordt de punt door een komma vervangen , 
en daama gelezen: 

,,of zonder den overgang van leerlingen 
naar een school voor voortgezet gewoon lager 
onderwijs." 

Artikel 3. 

In de artikelen r, eerste en tweede lid, 3, 
eerste lid, eersten volzin, en tweede lid, eer
sten vplzin, 4, derde lid, eersten volzin, en 5, 
eersten volzin, van het Besluit van 19 No
v~mber 1940 betreffende het stopzetten van 
scholei;ibouw, alsmede de invoering van het 
onderwijs in lichamelijke oefening aan lagere 
scholen (Nederlandsche Staatscourant No. 
2 2 7), wordt achte'r het woord ,,gewoon" een 
komma geplaatst en worden daarna inge
voegd de woorden ,,voortgezet gewoon" . 

• 
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Artikel 4.' 
Het Besluit van 25 1\(laart 1941 betreffen

de het treffen van eenige maatregelen op het 
gebied van het Lager Onderwijs (No. r) 
(Nederlandsche Staatscourant No. 62) wordt 
als volgt gewijzigd: 

I. 
In artikel V, eerste lid, eersten volzin, en 

vijfde lid, wordt achter het woord ,,gewoon" 
een komma geplaatst en worden daarna inge
voegd de woorden ,;voor voortgezet gewoon", 
in het tweede lid, eersten volzin, van dit arti
kel wordt telkef!male achter het woord ,,ge
woon" een komma geplaatst en worden daar
na ingevoegd de woorden ,,vo9rtgezet ge
woon". 

II. 
In artikel VI worden telkenmale achter het 

woord ;,gewoon" ingevoegd de -woorden ,,en 
voortgezet gewoon". 

Artikel 5. 
In artikel r van het Besluit No. 73/1941 

. betreffende benoeming en ontslag van onder
wijzend personeel aan gemeentelijke en bij
zondere scholen, wordt in plaats van ,,lager 
uitgebreid lager" gelezen ,,gewoon, voortge
zet gewoon of uitgebreid lager". 

Artikel 6. 
De artikelen I en II van het Besluit van 

20 September 1941, houdende nadere voor
waarden betreffende de inricl;iting van het 
leerplan van het zevende leerjaar van scholen 
voor gewoon lager onderwijs (Nederlandsche 
Staatscourant No. 184), vervallen . · 

_Artikel 7. 
(r) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner a fkondi ging. 
(2) Het wordt ten aanzien van elke school 

eerst toegepast vanaf den dag, waarop na het 
in werking treden van dit besluit op deze 
school het eerste nieuwe school.jaar of de 
eerste nieuwe schoolcursus aanvangt. 

(.~) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming.pf een door hem aan te 
wijzen instantie kan o~ desbetreffend ver
zoek t oestaan, dat dit besluit op een school, 
welker schooljaar of schoolcursus in Septem
ber begint, eerst toegepast wordt bij het be
gin van het schooljaar of den scboolcursus, 
welke in September 1943 begint, als het niet 
mogelijk is, het achtste schooljaar voor r Oc
tober 1942 in te stellen. 

's-Gravenhage, ::i6 Augustus 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. 0., W. en K., ]. VAN DAM. 

(Uitgeg. z; Aug. z94z.) 

S. S.354 

z5 September z94z.BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Opvoeding, Wetehschap en Kul
tuurbescherming, van Handel, Nijver
heid ·en Scheepvaart en van Landbouw 
en Visscherij, betreffende de slooping of 
verandering van molens. 
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Op grand van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het is verboden een wind- of watermolen, 
welke niet geheel of grootendeels van metaal 
is vervaardigd, geheel of gedeeltelijk te sloo
pen, voor het gebruik als wind- of water
molen ongeschikt te maken of in te richten 
voor andere doeleinden, dan waartoe hij nor
maal is bestemd, zonder schriftelijke ver
gunning van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Kultuurbescherming of in strijd met de 
aan een zoodanige vergunning verbonden 
voorwaarden. 

Artikel 2. 

De vergunning wordt niet verleend dan in ' 
overeenstemming met de Secretarissen-Ge
neraal van de Departementen van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw 
en Visscherij . 

Artikel 3. 
Bij overtreding van het verbod of niet na

koming van een aan een vergunning ver
bonden voorwaarde doet de Secretaris-Gene
raal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming op kos
ten des overtreders wegnemen, beletten, her
stellen of verrichten, ht!tgeen in strijd met 
het verbod of zoodanige vo~aarde is of 
wordt ondemomen of nagelaten. De opdracht 
daartoe kan warden verstrekt aan den burge
meester der gemeente, waarin de zaak is ge
legen. 

Artikel 4: 
(1) Hij die handelt in strijd met het ver

bod of met eeh aan een vergunning verbon
den voorwaarde, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste een jaar of met geldboete 
van ten hoogste duizend gulden. 

(2) De rechter kan: 
1} de zaak, ten aanzien waarvan het 

strafbare feit is gepleegd, of de voorwerpen, 
door middel van het strafbare feit verkregen, 
indien de. zaak of de voorwe(pen aan den 

·schuldige toebehooren, verbeurdverklaren, in
geval hierdoor geen schade aan derden wordt 
toegebracht; de zaak of de voorwerpen ko
men dan ter beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departement van Opvoe
ding, Wetenschap en Kultuurbescherming; 

·2) bepalen, dat de schuldige het twee
voud van de aan de zaak toegebrachte schade, 
door den rechter te waardeeren, start ' in 
's Rijks schatkist ; het derde en vierde lid van 
artikel 36 van het Wetboek van Strafrecht 
zijn van overeenkomstige toepassing. 

(3) Het bij het eerste lid strafbaar ge
stelde feit is een overtreding. 

(4) Bij de toepassing van artikel 74 van 
het Wetboek van Strafrecht kan een maat
regel, als bedoeld in het tweede lid, mede als 
vo~rwaarde warden gesteld. 

. /_ 

• I 
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Artikel 5. 

Indien het strafbare feit wordt begaan 
door of vanwege een rechtspersoon, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen hem, die tot het feit opdracht 
gaf of die de feitelijke leiding had bij het ver
boden handeleu of nalaten. 

Artikel 6. 

(1) Met het opsporen van de bij dit be
sluit strafbaar gestelde feiten zijn, behalve 
de ambtenaren, bedoeld in artikel 141 · van 
het · Wetboek van Strafvordering, belast de 
ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie 
alsmede zij, die daartoe door den Secretaris
Generaal van het Departement van Opvoe
ding, Wetenschap en Kultuurbescherming 
zijn aangewezen. 

(2) Zij hebben te allen tijde vrijen toe
gang tot alle plaatsen, voor zoover zij betre
ding daarvan voor een goede vervulling van 
hun taak redelijkerwijze noodig oordeelen. 
Zoo noodig verschaffen zij zich den toegang 
met behulp van den sterken .arm. 

(3) In woningen treden a;ij tegen den wil 
van den bewoner. niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of den bur
gemeester der gemeente, waarin de waning is 
gelegen, dan we! voorzien van een algemee
nen of bijzonderen schriftelijken last van den 
procureur-generaal bij het gerechtshof of 
van den officier van justitie, of van een bij
zonderen schriftelijken last van den commis
saris van politie of in gemeenten, waar geen 
commissaris is, van den burgemet,ster. 

(4) Van dit binnentreden wordt binnen 
tweemaal vier en twintig uren proces-verbaal 
opgemaakt. Daarin wordt m ede van het tijd
stip van het binnentreden en van het daar
mede beoogde doe! melding gemaakt. De 
vorenbedoelde ambtenaren en personen zijn 
bevoegd zich van bepaalde door lien aan ·te 
wijzen personen te doen vergezellen. In dat 
geval wordt hiervan in het proces-verbaal 
melding gemaakt. 

Artikel 7. 

Bit besluit is niet van toepassing t en aan
zien van maatregelen, welke warden getrof
fen op grond van een verordenirig, gemaakt 
ingevolge artikel 7 of 8 van het Organisatie
besluit Voedselvoorziening 1941 (Besluit No. 
69/1941, als gewijzigd bij Besluit No. 76/ 
1942). 

Artikel ·s. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 15 September 194~. 

S.-G. v. h. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 

S.-G. v. h . Dep. v. H., N. en S ., 
H. M. HII~CHFELD. 

S .-G. Dep. v. !,- en V., H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 25 Sept. z942!) 

-~ ~~-~----,---,) 
van alle partijen overeenkomstig de door

6 

d~ op tien gulden of veei,;'oud~n daarvan afge-
Secretarissen-Generaal van de Departemen- rand. De rente loopt tot den eersten of tqt 
ten va'n Financien en van Justitie te stellen den zestienden dag van de kalendermaand 
richtlijnen. Hetzelfde geldt, wanneer ttfs- van betaalbaarstelling, naarmate de b~taal-
schen partijen wf'l overeenstemming is ver- baarstelling in de eerste of in de tweede helft 
kregcn , doch niet alle -partiicn tot het vesti- van de k___:1lenderroaand plaats vindt. De r:n- -

L. & S. r942 
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20 November z94z. BESLUIT van de Se- 23 Februari z942. aESLUIT van de Secre-
cretarissen-Generaaf van de Departe- tarissen-Generaal van de D'?~artemen-

...... - -- -'-~--- --'=-~=~ ·"'°'1l Tno.....,.,.e e-, 
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teberekening. wordt niet berzien, indien door 
omstandigbeden, welke de met de uitbeta-

. ling belaste instanties niet kunnen worden 
aangerekend, de uitbetaling is vertraagd of 
de betaalbaarstelling opnieuw moet plaats 
vinden." 

VIII. 
Aan artikel 22, lid 1, wordt de navolgende 

zinsnede 'toegevoegd: 
,,Onder stukken, opgemaakt ter uitvoe

ring van dit besluit, worden mede begrepen 
bouwvergunningen van gemeentebesturen 
voor de uitvoering van bouwwerken, welke 
dienen tot berstel of vervanging van gebou
wen of andere werken, welke door oorlogs
geweld zijn bescbadigd ·of vernietigd. Ter 
zake van de verleening dezer vergunningen 
reeds betaalde recbten of leges kunnen tot 
31. December 1942 worden teruggevorderd." 

Artikel 2. 

Rente van bypotbecaire vorderingen, wel
ke over den tijd tot en met 31 Maart 1942' 
voor den datum van afkondiging van dit be
sluit is betaald in strijd met de voorscbrif
ten van artikel 12 van bet Besluit OJl de ma
terieele oorlogsscbaden, zooals dat artikel in
gevolge dit besluit komt te luiden, kan niet 
worden teruggevorderd met de motiveering, 
dat zij volgens dat artikel niet verscbuldigd 
was. Dverigens kan de reeds betaalde rente 
overeenkomstig de "bedoelde voorscbriften 
worden teruggevorderd. 

Artikel 3. 
Renteberekeningen; opgesteld v66r de ::,f

kondiging van dit besluit worden niet 'ber
zien op dezen ~rond, dat zij niet bebben 
plaats gevonden overeenkomstig de voor
scbriften van _artikel 17b, lid 3, tweede -zin
snede, van bet Besluit op de materieele oor
logsscbaden, zooals dat artikel ingevolge dit 
besluit- ki;,mt te_ luiden. · 

Artikel 4. 
Het Besluit No. 168/x940 tot regeling van 

de onteigening ingevolge artikel 5 van bet 
besluit betreffende den Wederopbouw (II) 
wordt als volgt gewijzigd en aangevuld: 

I. 
(1) Aan artikel 4 worden de volgende 

leden 2 en 3 toegevoegd: 
,,(2) Het recbt op de vergoeding kan 

nocb worden vervreemd noch worden ver
pand, behoudens met toestemming van den 
Algemeen Gemacbtigde. Deze toestemming 
wordt niet verleend, indien de rechten der 
zakelijk gerechtigden op die vergoeding niet 
voldoende gewaarborgd z~n. 

(3) · Op bet recht op de vergoeding kan 
geen beslag word~n -gelegd en bet blijft bui
ten bet faillissement van den rechthebbende, 
tenzij overeenkomstig regelen, te stellen door 
de Secretaris-Generaal van de Departemen
ten van Financien en van Justitie, door den 
Algemeen Gemacbtigde anders wordt"' be
slist." 

(2) De tegenwoordige tekst van artikel 
4 wordt lid 1. 
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II. 

In bet eerste lid van artikel 6 vervallen de 
woorden: ,, , aan den eigenaar van bet ont
eigende onroerende goed". 

Artikel 5. 

Het bepaald.e bij artikel 4 is mede van 
toepassiiig op vervreemdingen en verpan
dingen, welke niet v66<- de inwerkingtreding 
van dit artikel zijn beteekend aan dengene, 
te wiens laste de vergoeding komt. 

Artikel 6. 

Zoolang de in bet derde lid van artikel 4 
van bet Besluit No. 168/1940, zooals dat in
gevolge dit besluit komt te luiden, bedoelde 
regelen niet tot stand zijn gekomen, wordt 
de aldaar bedoelde vergoeding niet uitbe
taald, indien een belanghebbende verzocht 
beeft bet leggen van ,beslag op de vergoe
ding toe te staan of te beslissen, dat de ver
goeding in bet faillissement van den recbt
bebbende zal vallen. 

Artikel 7. 

Artikel 5 van bet Besluit No. 234/x940 tot 
regeling van de uitgestelde betaling bij ont
eigeningen, als bedoeld in artikel 7 van bet 
Besluit No. 168/1940, wordt gelezen: 

,,Artikel 5. 

De houders van hypotheken, als in artikel 
4 bedoeld, zijn, beboudens met toestemming 
van ?.en Algemeen Gemacbtigde, niet ge
rechtigd op de boofdsom der inschrijvingen 
verhaal uit te oefenen. Overigens zijn het 
tweede, derde en vierde lid van artikel 12 
van het Besluit op de materieele oorlogs
scbaden (No. 221/1940) van .overeenkomsti
ge toepassing, met dien verstande, dat voor 
den eersten van de maand, volgende op die, 
waarin de schade is ontstaan, in de plaats 
treedt de datum van ingang van de rente· 
indien echter met betrekking tot bet ont~ 
eigende perceel niet tevens een bijdrage ter 
zake van oorlogsgeweldschade is ingeschre
ven, vindt het derde lid van artikel 12 geen 
toepassing." 

Artikel 8. 
.. Dit besluit_ t:eedt in werking op den dag 

z11ner afkond1gmg, artikel 1 echter met te
ru~erkende kracht toj: 4 J;>ecember 1940, 
artikel 7 met terugwerkende kracht tot 27 
December 1940. 

's-Gravenhage, 23 Februari 1942. 
De waarnemend S.-G. van het Dep. 

van FinanciBn~ 
M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

De S.-G. van het Dep. van Ju~titie, 
SCHRIEKE. 

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

(Uitgeg. 28 Februari z942.) 
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S. S.401 

18 Maart 1942. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Fioancien, van Binnenlandsche Za
ken, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Landbouw en Visscherij 
betreffende de afwikkeling ...,an bezet
tingschaden (Besluit op de bezetting-

- schaden). 

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

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

Artikel 1. 
(1) Schaden, welke door de bezetting 

van Nederland zijn gntstaan (bezettingscha
den) en welke in het belang der vpikshuis
houding of billijkheidshalve niet ten laste 
van den benadeelde kunnen' worden gelaten, 
worden overeenkomstig dit besluit en de op 
grond daarvan nit te vaardigen voorschriften 
afgewikkeld. , 

(2) Onder bezettingschaden in den zin 
van dit besluit worden verstaan vermogens
schaden (schade aan goederen en andere 

. vermogensschaden, met uitsluiting van lijf
schaden), welke Nederlandsche natuurlijke 
of rechtspersonen dan we! Nederlandsche on
derdanen binnen de Nederlandsche grenzen 
na 28 Mei 1940 geleden hebben of nog lijden 
en we!: 

1) als gevolg van ongevallen, veroor
zaakt door leden van de Duitsche ,W¾..er
macht of haar overig personeel, dan wel door 
voorwerpen, waarvan de Duitsche Weer
macht zich bedient; 

2) als gevolg van of bij het in gebruik 
nemen of gebruiken vari' goederen door de 
Duitsche Weermacht of als gevolg van an
dere bijzondere beschikkingen of handelin
gen van leden van de Duitsche Weermacht 
of haar overig personeel. 

(3) Met de Duitsche Weermacht worden 
voot' de toepassing van dit besluit de .,Waf
fen:SS" en de Duitsche politie gelijkgesteld. 

(4) In geval van twijfel of een rec~ts
persoon een N ederlandsch rechtspersoon is, 
is het oordeel van den· Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien beslis-
send. -

Artikel 2. 

• • (1) De vaststelling van de in eU.. afzon-
derlijk geval geleden schade en de toeken
ning der bijdragen en vergoedingen geschiedt; 
door den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien of door de door hem 
aangewezen instanties. 

(2) De schade komt niet voor afwikke: 
ling in aanmerking voor zoovrr: 

1) de schade mede door de schuld of na
latigheid van den benadeelde is veroorzaakt 
of vergroot; · 
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2) de benadeelde op andere wijze ver
goeding voor de schade verkreeg, kan ver
krijgen of door zijn schuld niet heeft ver-
kregen; ' 

3) de schade op andere wijze is goedge
maakt; 

4) van den benadeelde op grond van de 
geringe beteekenis van de schade en gelet 
op zijn financieele omstandigheden gevergd 
kan worden, dat hij de schade zelf draagt. 

Artikel 3. 
Ter za\e van de toekenning eener bijdrage · 

of vergoeding en van de betaalbaarstelling 
daarvan worden rechtsvorderingen tegen den 
Staat niet toegelaten. 

HOOFDSTUK II. 

Schade aan goederen. 

Artikel 4. 
(1) Bezettingschaden a~ roerende of 

onrperende goederen (schade aan goederen) 
worden, voor zoover het Besluit op de mate
rieele oorlogsschade (No. 221/1940) of het 
Besluit bijdragen wederopbouw publiek
rechtelijke lichamen (No. iS/1941) niet on-

• middellijk van toepassing zijn of niet feite
lijk toegepast zijn, afgewikkeld met over
eenkomstige toepassing van deze besluiten 
en hun uitvoeringsvoorschriften. 

(2) De voorschriften der artikelen u tot 
en met 17 van het Besluit op de materieele 
oorlogsschaden vinden evenwel slechts toe
passing voor zoover de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien deze 
ten aanzien van afzonderlijke gevallen of 
groepen van gevallen van toepassing ver
klaart. 

(3) In afwijking van het Besluit op de 
materieele oorlogsschaden komen ook voor 
afwikkeling in aanmerking schaden aan die 
roerende goederen , welke noch tot een be
drijf behooren of voor de uitoefening van 
een beroep dienen, noch schepen of huis
raad zijn, indien de billijkheid, zulks vergt. 

(4) De termijn, bedoeld in artikel 10 van 
het Besluit bijdragen wederopbouw publiek
rechtelijke lichamen vangt op zijn vroegst, 
voor wat betreft de toepassing van dit voor
schrift op bezettingschaden, aan op den dag 
van het in werking treden van dit besluit. 

Artikel 5. 
(1) In afwijking van artikel 4 kunnen 

bezettingschaden aan onroerende goederen 
ook aldus worden afgewikkeld dat een daar~ 
toe door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien aangewezen 
lichaam de desbetreffende goederen hetzij 
door eigendonisoverdracht, hetzij door vor
dering in eigendom op grond van het Alge
meen Vorderingsbesluit 1940 (No. no) van 
den eigenaar overneemt. Aan de schadever
goedin~ wordt in geval van beschadiging van 
het goed ten grondslag gelegd de staat, waar
in het goed onmiddellijk voor de beschadi
ging verkeerde·. 

... 
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(2) De betaling van de in lid r bedoelde 
schadevergoeding kan worden uitgesteld. 
Hetzelfde geldt voor de tegenprestatie, welke 
verschuldigd is in g~val ter afwikkeli11g van 
bez!!ttingscha_den in de nabijheid gelegen on
beschadigde onroerende goederen door een 
daartoe aangewezen lichaam door eigendoms
overdracht of door vordering in eigendom 
worden overgenomen. 

(3) De betaling van de verschuldigde 
tegenprestatie kan volgens door den Secr1;
taris-Generaal van het Departement van F1-
nancien te stellen regelen plaats vinden door 
overdracht of toewijzing van goederen. 

(4) De in ,het vorige lid bedoelde rege
len bevatten mede voorschnften omtrent de 
wijze en het tijdstip yan betaling in geld_ of 
in goederen, alsmede omtrent een vergoedmg 
van rente zoolang de betaling niet heeft 
plaats gevonden. 

HOOFDSTUK III. 

Andere vermogensschaden. 

Artikel 6. 
Op bezettingschaden_ welke geen schaden 

aan goederen zijn, zijn de voorschriften der 
artikelen 7 tot en met 9 van toepassing. 

Artikel 7. 
Voor het gemis van opbrengsten van roe

rende en onroerende goederen, welke door de 
Duitsche Weermacht in gebruik ,zijn geno
men of zijn gebruikt, of als onmiddellijk ge
volg van andere bijzondere beschikkingen of 
handelingen, als bedoeld i,;i artikel 1, lid 2, 

onder 2, wordt een passende vergoeding toe
gekend. 

Artikel 8. 
(1) Zijn · den benadeelde door het blij

vend of tijdelijk in gebruik nemen of gebrui
ken door de Duitsche Weermacht dan we! 
door andere beschikkingen of handelingen, 

, als bedoeld in artikel r, lid 2, onder 2, roe
rende of onroerende goederen of gedeelten 
daarvan geheel of gedeeltelijk onttrokken, 
welke voor de tiitoefening van zijn bedrijf of 
beroep dan we! op andere wijze voor zijn 
levensonderhoud dienen, en wordt hij daar
door verhinderd de middelen voor zijn' le- . 
vensonderhoud te verwerven, dan wordt hem 
een passende vergoeding toegekend. 

(2) De vergoeding bestaat uit het ter 
beschikking stellen van andere -daartoe ge
schikte goederen of localiteiten dan we! van 
de daartoe noodzakelijke middelen en - in 
zooverre dit niet doenlijk of mogelijk lijkt en 
van den benadeelde billijkerwijze niet kan 
worden gevergd, dat hij de middelen voor 
zijn levensonderhoud geheel of gedeeltelijk 
op· andere wijze verwerft -; uit geldelijke 
uitkeeringen tot een passend bedrag voor le
vensonderhoud. Hierbij dient tevens reke
ning te worden gehouden met de op het be
drijf of beroep rustende vaste lasten. Als 
dee! van het levensonderhoud geldt · ook het 
gebruik van roerende en onroerende goede
ren voor woningdoeleinden. Met de uitkee
ringen kan de waarde van hetgeen de bena-
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deelde door het op andere wijze ter beschik
king stellen van zijn werkkracht verdient of 
zonder geldige reden nalaat te verdienen, 
worden verrekend. De toekenning van gel
delijke uitkeeringen voor levensonderhoud 
kan van voorwaarden afhankelijk worden ge
steld. 

• Artikel 9. 

Voor onvermijdelijke uitgaven als onmid
dellijk gevolg van het in gebruik nemen of 
gebruiken van goederen dqor de Duitsche 
Weermacht of van andere bijzondere be
schikkingen of handelingen, als , bedoeld in 
artikel r, lid 2, onder 2, en die door de van
wege de Weermacht toegekende vergoeding 
niet als afgewikkeld kunnen worden be
schouwd, wordt een passende yergoeding 
toegekend.-

Artikel 10. 

Bezettingschaden, niet schaden aan goe
deren zijnde en evenmin vallende onder .de 
artikelen 8 en q, kunnen door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Fi
nancien en overeenkomstig zijn aanwijzin
gen voor afwikke1ing in aanmerking worden 
gebracht, indi~n zulks ter vermijding van 
onbillijkheden noodzakelijk voorkomt. Ver
der beslist de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien in elk afzonder
lijk geval of door het stellen van regelen voor 
groepen van gevallen. 

Artikel 11.. 

(1) Publiekrechtelijke lichan;ien en daar
mede volgens artikel r, lid 4, onder 2, van 
het Besluit 'op de materieele oorlogsschaden 
gelijkgestelde lichamen, zijn in beginsel van 
schadevergoeding volgens artikel 8 uitge
sloten. 

(2) Op andere lichamen zijn de bepa
lin gen van artikel 8 slechts dan van toepas--
sing, indien de onderneming of het bedrijf, 
hetwelk door die lichamen wordt uitgeoe
fend, naar het oordeel van den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
cien behouden dient te blijven en anders tot 
ondergang zou .1:ijn gedoemd of aan het over
groote dee! der van die onderneming of van 
dat bedrijf afhankelijke natuurlijke pei-sonen 
de middelen voor hun levensonderhoud ont
trokken zouden worden. 

Artikel 12. 

(r) Indien uit feiten, waarmede bij de 
vaststellingen der schade geen rekening was 
gehouden, blijkt, dat een vergoeding geheel 
of gedeeltelijk ten onrechte is toegekend; zijn 
de voorschriften van artikel 19 van het Be~ 
sluit op de materieele oorlogsschaden van 
overeenkomstige toepassing. 

(2) Indien een bel,mghebbende of der
den met medeweten van den belanghebben
de opzettelijk onjuiste opgave of inlichtingen 
hebben verstrekt om een te hooge v ergoe
ding te verkrijgen of om een vergo_eding uit
betaald te krijgen, kan het bedrag van de 
hem _toekomende vergoeding worden ver
minderd met ten hoogste 50 ten honderd. 
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HOOFDSTUX IV. 

S1otbi/palingl'in. 

Artikel 13. 
(1) De Secretaris-Generaal van het D e

partement van Financien vaardigt de ter uit
. voering van dit beslui t noodzakelijke voor
schriften uit; hij stelt in het bijzonder nadere 
regelen betreffende de uitbetaling der ver
goedingen, alsmede betreffende het verstrek
ken van rentelooze voorschotten. 

(2) Hij kan voor afzonderlijke gevallen 
--of voor groepen van gevallen bepalen, dat 
de afwikkeling in natura moet geschieden. 

(3) In bijzondere gevallen kan hij bepa, 
len, dat van de voorschriften der artikelen 1 

tot en met 11 wordt afgeweken. -. 

Artikel 14. 
(1) Aile stukk.en, opgemaakt ter uitvoe

ring van dit qesluit, zijn vrij van zegel, van 
het recht_ van registratie en van leges. 

(2) Voor de verrichtingen aan de bewa
ringen van de hypotheken, het kadaster en 
de scheepsbewijzen, noodig voor de uitvoe
ring van dit b esluit, warden geen kosten in 
rekening gebracht. 

(3) Voor de werkzaamheden van nota
rissen betreffende eigendommen en zakelijke 
rechten op onroerende goederen in verband 
met de uitvoering van dit besluit warden zoo 
noodig door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Justitie -en van Fi
nancien bijzondere tarieven vastgesteld, wel
ke bij de voor bedoelde werkzaamheden in 
rekening te brengen honoraria niet mogen 
warden overschreden. 

Artikel 15. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als ,,Besluit 

op de bezettingschaden". 
's-Gravenhage, 18 Maart 1942 . 

De waarnemend S .- G. van het D ep. 
van .Financien, 

M. M . ROST VAN TONNINGEN. 

De S .-G. van het Dep. van Binnen
,landsche Zaken , 

K . J. FREDERIKS. 

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

H . M. HIRSCHFELD. 

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

H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 25 Maart 1942.) 

s. s.431 

16 December 1942. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financen betreffende den 
invoer van b e'taalmiddelen en effecten. 

Ingevolge de artikelen 20 en 28 van het 
Deviezenbesluit 1941 en in · overeenstem
ming met de§§ 2 en 3 der Verordening No. 

::-::::::::,:::-_-_-_-_ --

,,.. 
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/." ··-
.3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebi.ed wordt be- , 
l?aald: 

trfikel 1. 

· (1) De invoer uit andere landen dan 
het Duitsche Rijk en de geJ:>ieden, waarvoor 
het Duitsche deviezenrecht van kracht is, 
van binnenlandsche betaalmiddelen en van 
betaalmiddelen, uitgedrukt in Rijksmark, 
Rentenmark, in Kronen, uitgegeven in het 
Protectoraat Bohemen en Moravie, in Zloty 
en in Dinar, welke in het oorspronkelijke 
Zuidslavie in omloop waren, met inbegrip 
van niet meer gangbare betaalmiddelen van 
dezelfde soort, is slechts met vergunning 
van het Deviezeninstituut geoorloofd. 

(2) Het bepaalde in het eerste lid is 
eveneens van, toepassing op Iv,tkscredietkas
biljetten ( Reichskreditkassenscheine). 

Artikel 2. 

De invoer uit andere landen dan het 
Duitsche Rijk en de gebieden, waarvoor het 
Duitsche deviezenrecht van kracht is, van 
binnenlandsche effecten en van effecten, 
uitgegeven door een natuurlijken of rechts
persoon, die zijn woonplaats dan wel zijn 
zetel heeft binnen het gebied van het Duit
sche Rijk of in de gebieden, waarvoor het 
Duitsche deviezenrecht van kracht is, of 
aldaar gevestigd is, is slechts met vergun
ning van het Deviezeninstituut geoorloofd. 

Artikel 3. 
lngezetenen zijn v erplicht van de ont

vangst van waarden, als bedoeld in de arti
kelen 1 en 2, waarvan zij weten of redelij
kerwijze moeten aannemen, dat zij in strijd 
met de bepalingen van de artikelen z en 2 

zijn ingevoerd, binnen drie dagen bij het 
Deviezeninstituut aangifte te doen. 

Artikel 4. 

Het Deviezeninstituut kan uitzonderin
gen op de beperkende bepalingen van de 
artikelen x en 2 vaststellen. 

Artikel 5. 
Het BesluitNo. 68/1940 betreffende den in

voer van Rijkscredietkasbiljetten ( Reichs
kreditkassenscheine) uit het bezette Belgi
sche gebied en het Besluit No. 203/1940 be
treffende den invoer van binnenlandsche en 
buitenlandsche betaalmiddelen en effecten, 
zooals dit is gewijzigd bij Besluit No. zu/ 
1941, warden ingetrokken. ' 

Artikel 6. 
Dit ·besluit tt:eedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 16 D ecember 1941 . 

Wnd. S .- G . v. h. Dep. v. Financien, 
M. M. ROST VAN T ONNINGEN. 

(Uitgeg. 10 Jan. 1942.) 

J 
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aan wien de overdracht van het kweekers
recht wordt beoogl!t, in verband met de lei
ding voldoende waarborgen biedt voor de in
standhouding van het ras. 

HOOFDSTUK IV. 
KeurlngslnstelJlngen. 

Artikel 48. 
(x) E>e Secretaris-Generaal wijst keu~ 

ringsinstellingen aan, welke belast zijn met 
de keuring van voortkweekingsmateriaal van 
door den Secretaris-Generaal aangewezen 
cultuurgewassen en de daarop aansluitende 
handelingen, alsmede ·met het toezicht op de 
bedrijven, waar zoodanig voortkweekingsma
teriaal wordt geteeld of bewerkt. 

. (2) De keuringsinstellingen kunnen voor 
bepaalde cultuurgewassen of groepen van 
cultuurgewassen verschillend zijn, met dien 
verstande evenwel, dat, behoudens in ·bijzon
dere gevallen, voor een cultuurgewas of groep 
van cultuurgewassen slechts een keuringsin
stelling kan warden aangewezen. 

(3) De keuringsinstellingen keuren uit
sluitend voortkweekingsmateriaal van op de 
rassenlijst geplaatste rassen en houden uit
sluitend toezicht op bedrijven, waar zoodanig 

4 voortkweekingsmateriaal wordt geteeld of be-
werkt. , 

(4) De Secretaris-Generaal kan, zoo noo
dig onder door hem te stellen voorwaarden 
afwijking van het bepaalde in het derde lid 
toestaan. , 

(5) De keuringsinstellingen verrichten de 
in het eerste lid bedoelde werkzaamheden 
met inachtneming van de door-haar vast te 
stellen _keuringsreglementen, v,,elke, alvorens 
van kracht te zijn, de goedkeuring behoeven 
van den Secretaris-Generaal. 

(6) De 'keuringsinstellingen zijn bevoegd 
in haar keuri~sreglementen eischen vast 
te stellen, waaraan het door haar te keuren 
voortkweekingsmateriaal en de onder haar 
toezicht staande bedrijven moeten voldoen. 

( 7) Zij zijn bevoegd certificaten, sluitin
gen en plombes, merken en teekenen af te 
geven, waarvan vorm en inhoud door den 
Dir~cteur-Generaal warden v.,istgesteld. 

. Artikel 49. 
( x) Voor aanwijzing ingevolge artikel 48 

komen uitsluitend in aanmerking rechtsper
soonlijkheid b~zittende instellingen, welke 
betrok;ken zijn bij de bevordering van de 
bodemcultuur of van de teelt van voortkwee
kingsmateriaal. 

(2) Zij moeten: 
x) werkzaam zijn onder het oogmerk om 

winst te behalen; 
2) in haar organisatie voldoende waar

borgen bieflen voor een deskundige vervul
ling van haar taak; 

3) voldoen aan de verder door den Secre
taris-Generaal te stellen voorwaarden, 

(3) De aanwijzi.ng van een keuringsin
stelling kan te allen tijde door den Secretaris-
Generaal warden geschorst of ingetrokken, 
wanneer zij niet meer aan de eischen voldoet. 
De Secretaris-Generaal treft in zoodanig ge
val de noodi~ voorzieningen. 

_-;..._.,..::___.---
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Artikel 50. 
I 

(x) De Secretaris-Generaal geeft voor
schriften betreffende de inrichting en de be
voegdheden der keuringsinstellin~en, alsmede 
omtrent het beroep van beslissingen dier in
stellingen en de berekening en het· verhaal 
van de kosten van het beroep. 

(2) Het toezicht van Rijkswege op de 
aangewezen keuringsinstellingen wordt uit
geoefend door of namens den Directeur-Ge
neraal. 

Artikel 51 . 
(x) De kosten van de in het eerste lid 

van artikel 48 bedoelde werkzaamheden wor
de.n aan de belanghebbenden in rekening ge
bracht volgens door de keuringsinstellingen 
vast te stellen tarieven . 

( 2) Deze tarieven , kunnen verschillend 
zijn voor de onderscheidene cultuurgewassen 
of groepen van cultuurgewasseri en voor' de 
onderscheidene keuringsgebieden. Zij moeten 
na vastsi:elling aan den Secretaris-Generaal 
worden voorgelegd. 

(3) De Secretaris-Generaal kan tarieven 
verni~tigen en zelf tarieven vaststellen. 

. HOOFDSTUK V. 

Strafbepallngen. 

Artikel 52. 

(x) Met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste vijf
honderp gulden wordt gestraft: 

x) hij die ii:ibreuk maakt op een der in 
artikel 7 vermelde uitsluitende rechten; 

2) hij die in strijd handelt met het be
paalde in de artikelen 8, 35, 38, 39 of 45; 

3) hij die in strijd handelt met een krach
tens dit besluit vastgesteld voorschrift, voor 
zoover uitdrukkelijk als strafbaar feit in den 
zin van dit artikel· aangeduid . . 

(2) D e in het eerste lid strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen. 

Artikel 53. 
(x) Met gevangenisstraf van ten hoogste 

drie maanden of geldboete van ten hoogste 
vijftienhonderd gulden wordt gestraft: 

x) hij die opzettelijk inbreuk maakt op 
een der in artikel 7 vermelde uitsluitende 
rechten; 

2) hij die opzettelijk in strijd handelt met 
het bepaalde in de artikelen 8, 35, 38, 39 
of 45. 

(2) De in het eerste lid strafbaar gestelde 
feiten wordc;n beschouwd als i;nisdrijven. 

Artikel 54. 
(x) Bij veroordeeling weg~ns een der fei

ten, strafbaar gesteld in de artikelen 52 en 
53, kan · de rechter de t,penbaarmaking van 
zijn uitspraak gelasten. 

(2) lndien tijdens het plegen van een der 
feiten, strafbaar gesteld in artikel 53, nog 
geen vijf jaren zijn verloopen sedert een 
vPoegere veroordeeling van den schuldige 
wegens een dezer feiten onherroepelijk is ge
worden, warden de in artikel 53 genoemde 
maxima verdubbeld. 
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HQOFDSTUX IV. 

S/otbe!palingen . 

Artikel 13. 
(1) De Secretaris-Generaal van bet De

partement van Financien vaardigt de ter uit
. voering van dit beslui t noodzakelijke voor
schriften uit; hij stelt in het bijzonder nadere 
regelen betreffende de uitbetaling der ver
goedingen, alsmede betreffende het verstrek
ken van rentelooze voorschotten. 

(2) Hij kan voor afzonderlijke gevallen 
of voor groepen van gevallen bepalen, dat 
de afwikkeling in natura moet geschieden. 

(3) In bijzondere gevallen kan hij bepa, 
len, dat van de voorschriften der artikelen 1 
tot en met 11 wordt afgeweken. , 

~ Artikel 14. 

(1) Aile stukken, opgemaakt ter uitvoe
ring van dit besluit, zijn vrij van zegel, van 
het rech~ van· registratie en van leges. 

(2) Voor de verrichtingen aan de bewa
ringen van de hypotheken, het kadaster en 
de scheepsbewijzen, noodig voor de uitvoe
ring van dit besluit, worden geen kosten in 
rekening gebracht. 

(3) Voor de werkzaamheden van nota
rissen betreffende eigendommen en zakelijke 
rechten op onroerende goederen in verband 
met de uitvoering van dit besluit worden zoo 
noodig door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Justitie -en van Fi
nancien bijzondere tarieven vastgesteld, wel
ke bij de voor bedoelde werkzaamheden in 
rekening te brengen honoraria niet mogen 
worden overschreden. 

Artikel 15. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als ,,Besluit 

op de bezettingschaden". 
's-Gravenhage, 18 Maart 1942 . 

De waarnemend S.-G. van het Dep. 
van .Financien, 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

De S.-G. van net Dep. van Binnen
.Jandsche Zaken, 

K . J. FREDERIKS. 

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

H . M . HIRSCHFELD. 

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

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 25 Maart z942.) 

S. S.431 

z6 December z942. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van Financen betreffende den 
invoer van betaalmiddelen en effecten. 

Ingevolge de artikelen 20 en 28 van het 
Deviezenbesluit 1941 en in overeenstem
ming met de§§ 2 en 3 der Verordening No. 

1942 

{;1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied 'wordt be- , 
l?aald: 

~rtikel 1. 

' (1) De invoer uit andere landen dan 
het Duitsche Rijk en de gej)ieden, waarvoor 
het Duitsche deviezenrecht van kratht is, 
van binnenlandsche betaalmiddelen en van 
betaalmiddelen, uitgedrukt in Rijksmark, 
R entenmark, in Kronen, uitgegeven in het 
Protectoraat Bohemen en Moravie, in Zloty 
en in Dinar, welke in het oorspronkelijke 
Zuidslavie in omloop waren, met inbegrip 
van niet meer gangbare betaalmiddelen van 
dezelfde soort, is slechts met vergunning 
van het Deviezeninstituut geoorloofd. 

(2) Het bepaalde in het eerste lid is 
.eveneens van• toepassing op ~kscredietkas
biljetten (Reichskreditkassenscheine). 

Artikel 2. 

De invoer uit andere landen dan het 
Duitsche Rijk en de gebieden, waarvoor het 
Duitsche deviezenrecht van kracht is, van 
binnenlandsche effecten en van effecten, 
uitgegeven door een natuurlijken of rechts
persoon, die zijn woonplaats dan wel zijn 
zetel heeft binnen het gebied van het Duit
sche Rijk of in de gebieden, waarvoor het 
Duitsche deviezenrecht van kracht is, of 
aldaar gevestigd is, is slechts met vergun
ning van het Deviezeninstituut geoorloofd. 

Artikel 3. 
Ingezetenen zijn verplicht van de ont

vangst van waarden, als bedoeld in de arti
kelen 1 en 2, waarvan zij weten of redelij
kerwijze moeten aannemen, dat zij in strijd 
met de bepalingen van de artikelen 1 en 2 

zijn ingevoerd, binnen drie dagen bij het 
Deviezeninstituut aangifte te doen. 

Artikel 4. 
Het Deviezeninstituut kan uitzonderin

gen op de beperkende bepalingen van de 
artikelen 1 en 2 vaststellen. 

Artikel 5 . 
Het BesluitNo. 68/1940 betreffende den in

voer van Rijkscredietkasbiljetten .( Reichs
kreditkassenscheine) uit het bezette Belgi
sche gebi'ed en het Besluit No. 203/1940 be
treffende den invoer van binnenlandsche en 
buitenlandsche betaalmiddelen en effecten, 
zooals dit is ·gewijzigd bij Besluit No. ru/ 
1941, worden ingetrokken. • 

Artikel 6. 
Dit ·besluit ti:eedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 16 December 1941. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Financien, 
M. M . ROST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg. IO Jan. z942.) 
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8 ]anuari z942. ZESDE UITVOERINGS
BESLUIT van het Hoofd van het Af
wikkelingsbureau van het Departement 
van Defensie nopens maatregelen ten 
aanzien van de bezoldiging en verzorgin g 
van militair en burgerlijk personeel der 
voormalige Nederlandsche Zee- en 
Landmacht. 

Op grond van artikel 1 der Verordening 
No. n4/I940 nopens maatregelen ten aanzien 
van de bezoldiging en verzorging van mili
tair en burgerlijk personeel der voormalige 
Nederlandsche Zee- en Landmacht en in 
overeenstemming met § 2 der Verordening 
N o. 3/1940 van den Rijkscommissari.s voor 

• het bezette Nede rlandsche gebied en na ver
kregen instemming van de Secretarissen-Ge
neraal van de Departementen van Financien 
en van Binnenlandsche Zaken wordt be
paald : Artikel 1. 

In het eerste lid van artikel 23b der Pen
sioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 1922, 
no. 65) wordt achter het woord ,,aanvaard" 
een dubbele punt geplaatst en worden de 
woorden ,;met ingang van of na den dag, 
waarop is ingegaan het ontslag, ter zake 
waarvan hc!t pensioen is verleend" vervan
gen door: 

,,a. met ingang van of na den dag, waar
op is ingegaan het ontslag, ter zake waarvan 
bet pensioen is verleend; 

b. met ingang van of na den dag, waarop 
'is ingegaan de non-activiteit van een militair 
en deze non-activiteit onmiddel!ijk vooraf
gegaan is aan het ontslag, ter zake waarvan 
het. pensioen is verleend; 

c. met ingang van of na den dag, waarop 
is ingegaan de terbeschikkingstelling van een 
militair en deze terbeschikkingstelling on
middellijk voorafgegaan is aan het ontslag 
ter zake waarvan het pensioen is verleend; 

d. tijdens verlof in afwachting van ont
slag of tijdens verlof, onmiddellijk vooraf
gaande aan de hiervoren bedoelde non-acti
viteit of terbeschikkingstelling;'1• 

Artikel 2: 
In artikel 23b der Pensioenwet voor de 

landmacht (Staats(!Iad 19~2, no. 66) wordt, 
zoowel in het eerste als in het derde lid, 
achter het woord ,,aanvaard" een dubbele 
punt geplaatst en worden de woorden ,,met 
ingang van of na den dag, waarop is inge
gaan het ontslag, ter zake waarvan het pen
sioen is verleend" vervangen door: 

,,a. met ingang van of na den dag, waar
op is ingegaan het ontslag, ter zake waarvan 
het perisioen is verleend; · 

,b . met ingang van of na den dag, waarop 
is ingegaan de non-act,iviteit van een mili-
1:air en deze non-activiteit 6nmiddellijk voor
afgegaan is aan het ontsfag, ter zake waar-
van het pensioen is verleend; , · 

c. tijdens verlof in afwa~ting van ont
slag of tijdens verlof, onmiddellijk vooraf
gaande aan de, onder b bedoelde non-activi
teit." 
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Artikel 3. 
(1) De wijziging en ;ianvulling van erti

kel 23b, eerste lid, der Pensioenwet voor de 
zeemacht (Staatsblad 1922, no. 65) - be
doeld in ~rtikel 1 - zal geen toepassing 
vinden ten aanzien van den gewezen mili
tair, die is ontslagen op een datum v66r het 
in werkingtreden van dit besluit, voor zoo
veel hij inkomsten geniet uit een militMre 
betrekking, dan wel uit of in verband met 
een ambt of een betrekking, in dienst van 
een der lichamen, genoemd in de a,tikelen 3 
en 4 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 
240), indien dat ambt of die betrekking werd 
aanvaard v66r 16 Mei 1940. 

(2) De wijziging en aanvulling van arti
kel 23b, -eerste en derde lid, der P ensioenwet 
voor de landmacht (Staatsblad 1922, no. 66) 
- bedoeld .in artikel 2 - zal geen toepas
sing vinden ten aanzien van den gewezen 
militair, ontslagen op een datum v66r h et in 
werking treden van dit besluit: 

1) die is gepensionneerd op grond van 
het bepaalde bij artikel 2 ,' onder 1 °, 2 °, 3 °, 
4 ° a of 6 ° dier wet, voor zooveel hij inkom
sten geniet uit een militaire betrekking, dan 
wel uit of in verband met een ambt of be
trekking, in dienst van een der lichamen, ge
noemd in de artikelen 3 en 4 der Pensioen

· wet 1922 (Staatsblad no. 240) , indien dat 
ambt of die betrekking werd aanvaard v66r 
16 Mei 1940, of 

2) die is' gepensionneerd m et toepassing 
van het bepaalde onder 5 °. van artikel 2 
dier wet, voor zooveel hij inkomsten geniet 
uit of in verband met een ambt of hetrek
king, in dienst van een der lichamen, ge
noemd in de artikelen 3 en 4 der P ensioen
wet 1922 (Staatsblad no. 240), indien dat 
ambt of die betrekking is aanvaard v66r 16 
Mei 1940. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

. zijner afkondiging. 
's-Gr avenhage, 8 Januari 1942. 

Het Hoold van het Afwikkelingsbureau 
van het Dep. van Delensie, 

B. HASSELMAN. 

(Ujtgeg. 28 Februari z942.) 
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9 Maart z942. ZEVENDE UITVOERINGS
BESLUIT van den Commissaris voor 
de belangen van de voormalige Neder
landsche W eermacht nopens maatrege
len t en aanaien van de bezoldiging en 
verzorging van militair en burgerlijk 
personeel der voormalige N ederlandsche 
Zee- en Landmacht. 

Op grond van artikel 1 der Verordening 
No. '114'1940 nopens maatregelen ten aanzien 
van de bezoldiging en verzorging van mili
tair en burgerlijk personeel der voormalige 
Nederlandsche Zee- en Landmacht en in 
overeenstemming met § 2 der Verordening 
No. 3/,940 van den· Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied en na ver-
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kregen instemming -van de Secretarissen-Ge
neraal van de Departementen van- Finan
cien en van Binnenlandsche Zaken wordt be
paald: 

Artikel I. 

Artikel IQ, onder 7° ., van de Pensioenwet 
voor de zeemacht (Staatsblad I922, no. 65) 
wordt gelezen als volgt: 

.,7°. • welke op arbeidscontract is doorge
bracht in dienst van het Rijk, wanneer die 
tijd is of wordt gevolgd door dietrsttijd als 
vrijwilliger bij de Zeem'acht, anders dan bij 
de Koninklijke Marine-reserve of bij den 
vrijwilligen landstorm;". 

Artikel 2. 
Artike1 Io, onder 7° ., van de Pensioenwet 

voor de landmacht (Staatsblad I922, no. 66) 
wordt gelezen Rls volgt_: 

,,7°. welke op arbeidscontract is doorge
bracht in dienst van het Rijk, wanneer die 
tijd is of wordt gevolgd door diensttijd als 
vrijwilliger bij de Landmacht, anders dan bij 
het reservepersoneel der Landmacht of bij 
den vrijwilligen landstorm;". 

, Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot I Januari I942. 

's-Gravenhage, 9 Maart I942. 
De Commissaris voor de belangen van 

de v.m. Nederlandsche Weermacht, 
B. HASSELMAN. 

(Uitgeg. 15 April 1942.) 

s. s. 502 

27 M aart 1942. ACHTSTE UITVOERINGS
BESL UIT van den Commissaris voor de 
belangen van de voormalige Nederland
sche Weermacht nopens maatregelen ten 
aanzien van de bezoldiging en verzor
ging van militair en burgerlijk personeel 
der voormalige Nederlandsche Zee- en 
Landmacht. 

Op grond van artikel I der VerordeningNo. 
n4/I940 nopens maatregelen ten aanzien van 
de bezoldiging en verzorging van militair en 
burgerlijk personeel der voormalige Neder
landsche Zee- en Landmacht en in overeen
stemming met§ 2 derVerordening No. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied en na verkregen in
stemmingvan tle Secretarrissen-GeneraaI van 
de Departementen van Financien en van 
Binnenlandsche Zaken wordt bepaald: 

Artikel ,. 
Artikel 4, eerste lid, van het Koninklijk 

Besltiit van 9 Mei 1931 (Staatsblad no. 186) 
wordt gelezen als volgt: 

.,Boven het bedrag der gratificatie, in de 
voorgaande artikelen bedoeld, kan aan een 
begiftigde, indien zij behoort tot de weduwen 
bedoeld onder a en b van artikel I, een bijslag 
worden verleend..tot zoodanig bedrag, dat de 
betrokkene aan gratificatie en bijslag te za-

. 942 

men geniet 230 ten honderd van het bedrag 
van de toegekende gratificatie, en, indien zij 
behoort tot de weduwen, bedoeld onder c en 
d, van artikel I, een .bijslag tot een zoodanig 
bedrag, dat de betrokkene aan gratificatie en 
bijslag te zamen geniet 200 ten honderd van 
het bedrag van de toegekende gratificatie, 
voor alien met inachtneming c;venwel van 
het bepaalde bij het voJgend artikel." 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
t_ot 1 October 1941. 

's-Gravenhage, 27 Maart 1942. 
Comm. v. d . belang,en voorm. Ned. Weerm. 

- ,.- B. HASSELMAN. 

(Uitgeg. z3 Mei 1942.) 

S. S.503 

30 Mei 1942. NEGENDE UITVOERINGS
BESLUIT van den Commissaris voor de 
belangen van de voormalige Nederland
sche Weermacht'nopens maatregelen ten 
aanzien van de bezoldiging en verzor
ging van militair en burger!ijk personeel 
der voormalige Nederlandsche Zee- en 
Landmacht. 

Op grond van artikel 1 der Verordening 
nr. n4/1940 nopens fllaatregelen ten aanzien 
van de bezoldiging en verzorging van militair 
en burger1ijk personeel der voormalige Ne
derlandsche Zee- en Landmacht en in over
eenstemming met § 2 der Verordening nr. 
3/1940 vat\. den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied en na verkre
gen instemming van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien wordt 
bepaald : . 

Artikel 1. 
Het Koninklijk besluitvan ~3 Januari 1932 

(Staatsblad nr. 10), zooals dat is komen te 
luiaen ingevolge het Koninklijk besluit van 
23 September 1933 (Staatsblad nr. 486), 
wordt gewijzigd en aangevuld als volgt: 

I. 
(1) De tabel, opgenomen onder a. van 

het eerste lid van artikel "2 wordt gelezen: 

Cl) Q) .8 s::..., s:: 
., 0., 
., 0., 
s:: ... 8 

,_. bD., 
bD 

Indieq belanghebbend·e gld . g!d. gld . 
een op zichzelf staand 
persoon is .. .... 

Indien hij ho'ofd is van 
550 650 '750 

een gezin van 2 person. 675 . 800 950 
Id. id. van 3 personen. 750 950 1050 
Id. id. van 4 personen. 850 1025 1150 
Id. id. van 5 personen. 950 1100 1250 
Id. id. van 6 personen. 1000 1150 1300 
Id.id. van 7 of meerpers. 1050 1200 1350 

... 

• 
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(2). De tabel, opgenomen ender b. van 
het eerste lid van artikel 2 wordt gelezen: 

... II. ....... Q) Q)-1: 
t:..., t: 
., 0., 
., 0., 

• ., 
t: ... 8 

'""' bD., 
bD 

Voor eene weduwe of 
voor een wees 

gld. 
475 

gld. 
~00 

gld. 
550 

Id. id. met I kind of 
voor 2 weezen . 

Id. id. met 2 kinderen 
of voor 3 weezen . 

Id. id. met 3 kinderen 
of voor 4 weezen . 

Id. id. met 4 kinderen 
of voor 5 weezen . 

Id. id. met 5 kinderen 
of voor 6 weezen . . . 

Id. id. met 6 of meer 
kirideren of voor 7 of 
meer weezen . 

II. 

550 

625 

700 

750 

800 

850 

575 

650 

725 

800 

850 

900 

625 

700 

800 

900 

950 

1000 

(1) . Het zesde lid van artikel 3 wordt ge
lezen: 

,,6. Van het brute-loon van inwonende 
kinderen beneden den leeftijd van achttien 
jaar wordt een bedrag van f 2 per week en 
van het brute-loon van inwonende kinderen 
van achttien jaar en ouder een bedrag van 
f 4 per week niet als inkomsten aangemerkt 
bij het berekenen van het gezinsinkomen van 
den gewezen militai-r c.q. van dat van diens 
weduwe." 

(2). Het bestaande zesde lid van artikel 
3 wordt zevende lid. 

Artikel 2. 

Het Besluit no. 191/1941 (Vijfde Uitvoe
ringsbesluit nopens maatregelen ten aanzien 
van de bezoldiging en verzorging van mili
tair en burgerlijk personeel der voormalige 
Nederlandsche Zee- en Landmacht) treedt 
buiten werking. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op clen dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 1 Januari 1942. 

's-Gravenhage, 30 Mei 1942. 
Comm. v. d. be)angen voorm. Ned. Weerm., 

L. C. RIETVELD. ' 

(Uitgeg. ,3 ]uni ,942.) 

S. S.550 

20 Februari z942. BESLUIT van den Se
cretaris- Generaal van het Departement 
van Wlf'cerstaat, houdende wijziging en 
aanvulling van het Motor- en Rijwiel-
reglement. • 

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

Het Motor- en Rijwielreglement wordt na
der gewijzigd als volgt: 

I. 
Achter artikel 43bis wordt een nieuw ar

tikel 43ter ingevoegd, luidende als yolgt: 

.,Artikel 43ter. 
1. Het is verboden naar de o~de~satei

ding, aangegeven in artikel 55, met een mo
torijtuig of aanhangwagen, waarvan een of 
meer wielen voorzien zijn hetzij van lucht
banden van de maat 7,50 X 20 of grooter, 
hetzij van luchtbanden van overeenkomstig 
draagvermogen (hieronder vallen banden 
van de maat 32 X 6½), met een "grootere 
snelheid dan van 40 km per uur over een 
weg te rijden. 

2. Het is verboden naar de onderschei
ding, aangegeven, in artikel 55, met een mo
torrijtuig of aanhangwagen met een grootere 
snelheid dan van 40 km per uur over een 
weg te rijden, indien zulks in het voor dat 
voertuig afgegeven inschrijvingsbewijs is 
aangeteekend. 

3. Het is met ingang van den negentig
sten dag na dien, waarop dit besluit in wer
king treedt, verboden naar de onderschei
ding, aangegeven in artikel 55, met een mo
torrijtuig of aanhangwagen over een weg te 
rijden, te doen of te laten rijden, indien uit 
het voor dat voertuig afgegeven inschrij
vingsbewijs blij1<:t, dat een of meer wielen 
voorzien zijn van luchtbanden, als bedoeld in 
het eerste lid, en het i:nschrijvingsbewijs niet 
is voorzien van een aanteekening betreffen
de de in acht te nemen maximum snelheid 
van 40 km per uur. 

4. Het is verboden naar de ondersc!;iei
ding, aangegeven in artikel 55, over een weg 
te rijden, te doen of te laten rijden met een 
motorrijtuig of aanhangwagen, indien in het 
voor dat voertuig afgegeven inschrijvings
bewijs is aangeteekend, dat met ' dat voer
tuig niet met een grootere snelheid dan van 
40 km per uur mag worden gereden en niet 
aan de voor- en achterziide van het motor
rijtuig en aan de achter".aijde van den aan
hangwagen een rend wit bord is aangebracht, 

,met een doorsnede van 24 cm, een rooden 
rand ter dikte van 3 cm en het opschrift: 
,,40 km" in zwarte, 6 cm hooge cijfers en 
letters. 

5. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat kan ten aanzien 
van bepaalde autobusdiensten ontheffing 
verleenen van het bepaalde bij dit artikel. 
Van zoodanige ontheffing wordt den onder
nemer van den dienst het noodige aantal be
wijzen uitgereikt." 

II. 
In artikel 52 wordt voor de woorden: .,in 

artikel 54" ingevoegd: ,,in artikel 43ter, 
vijfde lid, of". 

III. 
(1) In lid 1 van artikel 55 wordt achter: 

,,43bis, eerste lid," ingevoeg:d: ,,43ter, eerste 
en tweede lid,". 
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(2) In lid 1 van artikel 55 wordt' achter: 
,,43, eerste lid," ingevoegd: ,,43ter, derde e'n 
vierde _lid,". 

LV. 
In lid 1 van artikel 73 wordt achter: ,,43bis, 

eerste lid,". ingevoegd: ,,43ter, eerste, tweede, 
derde en vierde lid,". ' 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 20 Februari 1942. 
De S.-G. 'van het Dep. van Waterslaat, 

D . G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. 2~ Februari 1942.) 

S. S,551 

23 Februari 1942. BESLUIT van de_ Se
cretatissen-Generaal van de Departe
m_enten van Waterstaat, van Financien, 
van Justitie en van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, houdende"\vijziging en 
aanvulling van het Besluit Herstel Rijn
en Binnenvaartvloot II. 

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

Artikel 1. 

Artikel 4 va~ het Besluit Herstel Rijn- en 
Binnenvaartvloot II (No. 178/i941) wordt 
als volgt gewijzigd en aangevuld: 

I. 
Na het eerste lid wordt het volgende twee

de lid ingevoegd: 
,,(2) In afwijking van de tusschen par

tijen bestaande overeenkomsten· is over de 
bij de inschrijving .vermelde hypothecaire 
geldleeningen, voor zoover deze het bedrag 
der inschrijving niet overschrijpen, van den 
dag, bedoeld in artikel 3, lid 2, gedurende 
den tijd der inschrijving geen hoogere rente 
verschuldigd dan s ten honderd 's<jaars. 
Voor daarvoor in aanmerking kome"bde af
zonderlijke gevallen of groepen van gevallen 
kan dit percentage door den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Financien 
worden verlaagd tot 4½ ten honderd 
's jaars." 

II. 
De bestaande leden 2 en 3 word~n ver

nummerd tot de leden 3 en 4. 

Artikel 2. 

Rente van hypothecaire vorderingen, wel
ke over den tijd tot en met 31 Maart 1942 
voor den dag van afkondiging van dit besluit 
is betaald in strijd met de voorschriften van 
artikel 4 van het Besluit Herstel Rijn- en 
Binnenvaartvloot II, zooals dat artikel inge
volge dit besluit komt te luiden, kan niet 
worden teruggevorderd met de motiveering, 
dat zij volgens dat artikel niet vers,chuldigd 
was. Overigens kan de reeds betaalde rente 
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overeenkomstig de bedoelde voorschriften 
worden teruggevorderd. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging, artikel 1 echter met te
rugwerkende kracht tot 12 September 194x. 

's-Gravenhage, 23 Februari 1942. 
De S.-G. van het Dep. vaf"I Waterstaat, 

D. G, w. SPITZEN. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. 
van Financien, 

M. M. ROST VAN T ONNINGEN . 

De S.-G. van het Dep. van ]ustitie, 
SCHRIEKE. 

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

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 28 Februari 1942.) 

S, S.552 

28 April 1942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat tot v;erhooging van de ver
voerscapaciteit van de in Nederland 
thuisbehoorende binnenvloot met be
trekking tot de internationale scheep
vaart. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 15/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlancfsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. , 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat kan den eigenaar van 
een in Nederland thuisbehoorend binnen
schip door middel van de Stichting Neder
landsche Particuliere Rijnvaart-Centrale ter 
bevordering van de internationale scheep
vaart verplichten, dat schip met volledige 
bemanning en inventaris aan een bepaalde 
reederij in gebruik af te staan. 

Artikel 2. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat vaardigt deter uitvoe
ring van dit besluit noodzakelijke voorschrif
ten uit. 

Artikel 3. 
Ten aazien van den eigenaar, die in strijd 

handelt met de voorschriften van artikel 1, 

zijn de artikelen 3 tot en met 6 van de Wet 
Gebruik Vervoermiddel 1939 (StaatsbladNo. 
528) van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt i;.,. werking op den dag 

zijner afkondiging, de artikelen 1 en 2 met 
terugwerkende kracht tot 10 Maart 1942. 

's-Gravenh~ge, 28 April 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. Wat., D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg, 4 Mei 1942.) 
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20 December z94z. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Handel, Nijverheii:! en 
Scheepvaart en van Justitie, houdende 

·wijziging en aanvulling van het Prijsbe
heerschingsbesluit. 

Op grond van §- 1 der Verordening No. 
23/1940, benevens van de artikelen 1 en 4 
van het Besluit No. 218/1940, en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be-
pa~d: -

Artikel 1. / 
Het Prijsbeheerschingsbesluit (No. n/1941)" 

wordt als volgt gewijzigd en aangevuld : 

I. 
Na artiker 1 wordt een artikel rn ingevoegd: 

,.Artike1 rn. 
Titel VIII van het Eerste Boek van het 

Wetboek van Strafrecht ten aanzien van het 
verval van het recht tot strafvordering en 
van de straf is toepasselijk, met dien verstan
de, dat het recht tot strafvordering en het 
recht tot uitvoering van de straf door verja
ring in drie jaren vervallen." 

II. 
Aan artikel 6 wordt het volgende lid 4 toe

gevoegd: 
,.(4) In zaken van gering belang kan in 

plaats van tuchtstraf een schriftelijke waar
schuwing worden gegeven, waarvoor rechten 
ten bedrage van een tot drie gulden kunnen 
worden geheven." 

III. 
Aan lid 1 van artikel 8 wordt de volgende 

zinsnede toegevoegd : 
,.Deze betaling kan ook worden opgelegd, 

indien een prijsvoorschrift is overtreden, doch 
om eeniger!ei reden geen straf kan worden 
opgelegd." 

IV. 
• Aan artikel II worden de volgende leden 2 

en 3 toegevoegd: 
,.(2) De verdachte kan v66r het nemen 

eener tuchtbeschikking in de door de bevoeg
de autoriteit bepaalde voorwaarden berusten; 
deze voorwaarden kunnen niet verder gaan 
dan de straffen en maatregelen, als bedoeld 
in de artikelen 7 en 8. De berusting heeft 
dezelfde gevolgen als een onherroepelijk 
geworden tuchtbeschikking. 

(3) lndien de verdachte zich nog niet 
heeft verantwoordt, geschiedt de berusting 
door voldoening aan de aangegeven voor
waarden; tijdens of na de verantwoording ge
schiedt zij bij door of V'.l11wege de bevoegde 
autoriteit op te maken en door den verdachte 

. mede te onderteekenen proces-verbaal, het
welk de gepleegde overtreding en de voor
waarden, waarin berust wordt, bevat." 

V. 
Artikel 15 wordt gelezen als volgt: 
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,,De straffen en maatregelen worden op
gelegd bij schriftelijke en met redenen om
kleede tuchtbeschikking. Daarbij wordt 
tevens een veroordeeling in de kosten opge
nomen. Deze worden berekend overeenkom
stig een door den Gemachtigde vast te stellen 
tarief." 

VI. 
· Artikel 17, lid 2, wordt gelezen als volgt: 

,.Tegen een waarschuwing, als bedoeld in 
artikel 6, lid 4, en tegen tuchtbeschikkingen, 
waarbij slechts een geldboete van niet hooger 
dan vijfhonderd gulden en een bijkomende 
straf, als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder 5, 
is opgelegd, staat geen beroep open." 

VII. 
Aan artikel 1 7 wordt het volgende lid 4 toe

gevoegd: 
,.(4) De Gemachtigde kan tuchtbeschik

kingen binnen een jaar, nadat zij in kracht 
van gewijsde zijn gegaan, vemietigen of wijzi
gen, indien emstige twijfel aan haar juistheid 
rijst." 

VIII. 
Aan artikel 20 worden de volgede leden 4 

en 5 toegevoegd: 
.,(4) Het bij de leden 1 tot en met 3 be

paalde vindt overeenkomstige toepassing op 
de tenuitvoer!egging van een waarschuwing, 
waarbij rechten worden geheven. 

(5) De tenuitvoerlegging kari geheel of 
. gedeeltelijk achterwege blijven, indien deze 
gepaard zou gaan met een niet aan het doe! 
van de straf beantwoordende hardheid of 
andere gewichtige redenen daartoe aanwezig 
zijn.u 

. IX. 
Na arttikel 21 wordt irigevoegd een artikel 

21a: 
,.Artikel 21a. 

De voorloopige tuchtbeschikking is vatbaar 
voor hooger beroep (artikel 17); tegen haar 
kan bij de rechterlijke macht niet worden op
gekomen." 

Artikel 2. 
D it bes_h .. it treedt in werking op den dag 

zijne~f,ondiging. 
's-Gravenhage, 20 December 1941. 

S.-G. Dep. v . H., N. en S., H . M.HIRSCHFELD. 
S.-G. v. h. Dep. v. ]ustitie, SCHRIEKE. 

(Uitgeg . z7 ]anuari z942.) 

S, S,700 

5 Januari z942. BESLUIT van de Secreta
ri.ssen-Generaal van de Departementen 
van Landbouw en Visscherij en van 
Justitie betreffende de rechtspositie van 
den. kweeker van voortkweekingsmate
riaal van cultuurgewassen en het verkeer 
met zoodanig materiaal (Kweekersbe
sluit 1941). -

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 
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HOOFDSTUK I. ,. 
Begripsbenallngen. 

Artikel r. 

In dit besluit wordt 'l(erstalln onder:-
1) ,,kweeker": hij die een ra's het eerst 

nieuw gewonnen heeft; 
2) ,,kweekersrecht": de rechten, voort

vloeiende uit inschrijving in het voor kwee
kers ingestelde Centraal Rassenregister; 

3) ,,ras": ras of kloon -van een cultuur-
gewas; . 

4) ,,cultuurgewas": botanische soort; 
s) ,,voo,rtkweekingsmateriaal" : voort-

kweekingsmateriaal van een cultuurgewas; · 
6) ,,in het verkeer brengen": in of voot1' 

zijn bedrijf ·te koop aanbieden, verkoopen, 
afleveren of op andere wijze in het verkeer 
brengen; 

7) ,,Secretaris-Generaal": de Secretaris
Generaal van het Departement van Land-
bouw en Visscherij ; · 

8) ,,Directeur-Generaal"~ de Directeur
Generaal van den Landbouw. 

HOOFDSTUK I I. 

Het Centraal Rassenreglster en bet 
kweekersrecht. 

Tit e 1 I. 

De inschrijving in het Centraal Rassen
register. 

Artikel 2. 

(1) Voor kweekers wordt ingesteld een 
Centraal Rassenregister met' verschillende af
deellngen voor bepaalde, door den Secretaris
Generaal aan te wijzen cultuurgewassen of 
groepen van c;ultuurgewassen. 

(2) De Secretaris-Generaal geeft voor
schriften omtrent de inrichting van het re-
gister. • 

Artikel 3. 
In het Centraal Rassenregister warden op 

aan;_,.rage nieuwe rassen ten name van den 
kweeker of <liens rechtverkrijgenden inge-, 
schreven, met vermelding van de bijzondere 

" benaming, onder welke het voortkweekings
rnateriaal van het nieuwe ras in het verkeer 
zal warden gebracht. 

Artikel 4. 
( 1) Als kweeker wordt, behoudens het 

bepaalde in het tweede lid, beschouwd hij, 
die het eerst een aanvrage. tot inschrijving bij 
den Raad voor het Kweekersrecht heeft in-
gediend. , 

(2) De eerste aanvrager heeft geen aan
spraak op inschrijving, voor zoover he t ras 
nieuw is gewonnen door een ander, wiens 
1ioestemming tot het., aanvragen van de in
schrijving hij niet v erkregen heeft. D eze laat
ste behoudt zijn aanspraak op irischrijving. 

Artikel 5. 
E en ras wordt als nieuw beschouwd, indien 

het zich van andere rassen, waarvat;1 op het 
tijdstip van indiening van de aanvrage reeds 
voortkweekingsmateriaal in den handel.is ge
bracht of waarvan de inscbrijving_ in het Cen-
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traal -Rassenregister is verzocht of verkregen, 
voldoende onderscheidt en in voldoende mate 
raszuiver is. 

•Artikel 6. 
(1) De inschrijving in het Centraal Ras

senregister geschiedt door ·den Raad voor het 
Kweekersrecht, welke gevestigd is te 's-Gra-
venhage. ' 
T" (2) De Secretaris-Generaal regelt de sa

. menstelling, de bevoegdheden en de werk-
wijze van den Raad. I 

(3) De Raad. wordt verdeeld in afdeelin
gen, welke overeenstemmen met de afdeelin
geI.!. van het Centraal Rassenregister. 

Tit e' l II. 

Het kweekersrecht. 

Artikel 7. 
(1) Hij, te wiens name' een ras van een 

cultuurgewas in het Centraal Rassentegister 
wordt ingeschreven, verkrijgt kweekersrecht. 

(2) Het kweekersrecht omvat: 
1) indien voor het cultuurgewas geen ras

.senlijst is ingesteld : 
het uitsluitend recht voortkweekingsmate

riaal van het ras in het verkeer te brengen; 
2) indien voor het cultuurgewas we) een 

rassenlijst is ingesteld: 
a) het uitsluitend recht om onder de aan

duiding ,,origineel" of ,,elite" voortkwee
kingsmateriaal van het ras, hetwelk <loot:' de 
keuringsinstelling, aangewezen ingevolge ar
tikel 48, als ,,origineel" of ,,elite" is erkend, 
in het verkeer te brengen; 

b) recht op kweekersvergoeding, als be- · 
doeld in artikel 43. 

(3) Indien voortkweekingsmateriaal, als 
bedoeld in hef tweede lid, onder 1, rechtma
tig voor de eerste maal in het verkeer is ge
bracht, handelen de verkrijgers en latere hou
ders n"iet in strijd met het kwee~rsrecht door 
dit voortkweekingsmateriaal verder in het 
verkeer te brengen. 

(4) Indien voortkweekingsrnateriaal, als 
bedoeld 'in het tweede lid, onder 2a, rechtma
tig voor de eerste maal onder de aanduiding 
,,origineel" of ,,elite" in het verkeer is ge
bracht, handelen de verkrijgers en latere hou
ders niet in strijd met het kweekersre<;ht, 
door dit voortkweekingsmateriaal vei-der on
der deze aanduiding in het verkeer te bren-
gen. 

Artikel 8. 
Voortkweekingsrnateriaal van een in het 

Centraal Rassenregister ingeschreven ras rnag 
slechts in het verkeer gebracht warden onder 
de bijzondere benaming, waaronder het ras 
in het Centraal Rassenregister is ingeschre-
ven. 

Tit e 1 III. 

Overgang van het kweekersrecht. 

Artikel 9. 
(1) Het kweekersrecht is vatbaar voor 

overdracht en gaat over bij erfopvolging. 
(2) Het wordt, behoudens de bijzondere 

bepalingen van dit besluit, beschouwd als een 
roerende zaak. 

, . 
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Artikel 10. 
f 

(1)' Overdracht van het kweekersrecht 
geschiedt'bij akte. 

(2) Elk voorbehoud, de overdracht be
treffende, moet in de akte omschreven zijn; 
bij gebreke daarvan geldt de overdracht voor 
onbeperkt. 

(3) De overdracht werkt tegenover de r 
den eerst, wanneer de akte in het Centraal 
Rassenregister is ingeschreven. 

(4) Tot het aanvragen van deze inschrij
ving zijn beide partijen gelijlfelijk bevoegd. 

Artikel II. 

(1) Indien het kweekersrecht aan meer
dere personen gezamenlijk toekomt, wordt 
hun verhouding tegenover elkaar en tegen
over derden beheerscht door hetgeen tusschen 
hen bij overeenkomst is bepaald, wat hun 
verhouding tegenover derden betreft echter 
slechts voor zoover deze blijkt uit het Cen
traal Rassenregister. 

(2) lndien er geen overeenkomst bestaat 
of indien in de overeenkomst niet anders is 
bepaald, heeft elke medegerechtigde de be
voegdheid het kweekersrecht uit te oefenen 
en tegen handelingen, in strijd daarmede ver
richt, op te treden. 

(3) I eder medegerechtigde is verplicht, 
v66r de vervreemding van zijn rechten aan_ 
een derde, deze aan zijn medegerechtigden 
tegen een redelijken prijs te koop aan te bie
den. 

Artikel 12. 
(1) Pandrecht op een kweekersrecht 

wordt gevestigd bij een akte, ingeschreven 
in het Centraal Rassenregister. Het is slechts 
van waarde, indien de som, waarvoor het ver
leend is, bij de akte is uitgedrukt, en, het 
blijft van kracht, ook wanneer het kweekers
recht wordt vervreemd. 

(2) De pandhouder is verplicht, in een 
door hem onderteekende verklaring, bij den 
Raad voor het Kweekersrecht ter inschrij
ving in te zenden, woonplaats te kiezen te 
's-Gravenhage. Indien die keuze niet gedaan 
is, geldt het bureau van den Raad als geko
zen woonplaats. 

(3) Akten, waaruit blijkt, dat het pand
recht heeft opgehouden te bestaan of krach
teloos is geworden, worden ,in bet C entraal 
Rassenregister ingeschreven. 

Artikel 13. 
(1) I n geval van bes!ag op een kweekers

recht moet het proces-verbaal van inbeslag
neming in het Centraal Rassenregister woF
den ingeschreven. 

,2) Na de inschrijving van het proces
verbaal zal de gerechtigde tot het kweekers
recht, tegen wien het beslag is gedaan, dit 
niet mogen vervreemden of bezwa,en of daar
van afstand doen; rechten, na die inschrijving 
gevestigd, kunnen tegen den inbeslagnemer 
niet worden ingeroepen. 

(3) Bij de opheffing van het beslag wordt 
de titel, waaruit die opheffing· blijkt, in het 
Centraal Rassenregister ingeschreven. 

(4) lngeval het beslag strekt tot bewaring 
van recht, zijn de artikelen 77oe tot en met 

770g van het Wetboek_ van Burgetlijk~ 
Rechtsvordering toepasselijk, met <lien ver
stande, dat, wat in artikel 770g van den hy
potheekbewaarder wordt gezegd, voor den 
Raad voor het Kweekersrecht geldt. 

Artikel 14. 
(1) De verkoop van een verpand of in 

beslag genomen kweekersrecht geschiedt in 
het openbaar ten overstaan van e.en notaris. 

(2) De schuldeischer, die den verkoop 
vervolgt, is verplicht den dag van verkoop 
ten minste dertig dagen te voien aan alle dan 

· ingeschreven pandhouders of executanten 
aan de door hen gekozen woonplaatsen te 
doen beteekenen. 

(3) De titel, waaruit de toewijzing blijkt, 
wordt in het Centraal Rassenregister inge
schreven. 

(4) De kooper kan, indien bij den ver
koop overeenkomstig het eerste en het tweede 
li4 is gehandeld, vorderen, dat het kweekers
recht worde ontlast van de pandlasten, welke 
den koopprijs te boven gaan, met inachtne
ming van de voorschriften, gegevert in de 
artikelen 1256 tot en met 1263 van het Bur
gerlijk Wetboek en in de artikelen 551 tot en 
met 562 van het Wetboek van Burger!ijke 
Rechtsvordering, bij de toepassing van welke 
voorschriften de pandrechten als hypotheken 
en het Centraal Rassenregister als de regis
ters van den hypotheek6ewaarder . worden 
beschouwd. 

Tit e I IV. 

Duur van het kweekersrecht. Overschrijving. 
, Onteigening, 

Artikel 15. 
(1) Vijf en twintig jaren na de inschrij

ving van het ras in het Centraal Rassen 
register vervalt de inschrijving en het kwee-
kersrecht. • 

(2) De termijn, bedoeld in het eerste lid, 
kan door den Raad voor het Kweekersrecht 
telkens voor den tijd van tien jaren verlengd 
worden, wanneer de gerechtigde drie jaren 
v66r het verstrijken van <lien termijn bij den 
R800d een daartoe strekkend v erzoek indient. 

(3) De Raad gaat tot deze verlenging 
slechts over, indien verzoeker kan aantoonen 
dat hij zich regelmatig met het in stand hou~ 
den of verbeteren v an het ras heeft b ezig-
gehouden. -

(4) De Secretaris-Generaal is bevoegd 
voor door hem aan te wijzen sierteeltgewas
sen afwijkende voorschriften vast te stellen. 

Artikel 16. 
(1) De Secretaris-Generaal kan bepalen 

dat de gerechtigde tot het kweekersrecht ge~ 
durende den tijd van inschrijving verplicht 
is tot betaling van een jaarcijns. , , 

(2) In geval van wanbetaling kan de 
R aad voor het Kweekersrecht het kweekers
recht vervallen verklaren. 

Artikel 17. 
(1) Wanneer de gerechtigde tot eenkwee

kersrecht van zijn recht afstand' doet, verval
le·n de inschrijving en het kweekersrecht. 
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(2) • Afstand gescli.iedt bij een akte, inge
schreven in het Centraal Rassenregister; de 
inschrijving wordt onverwijld bekendgemaakt 
op een door den Secretaris-Generaal te be
palen wijze. 

Artikel 18. 
• De Raad voor het Kweekersrecht kan in 

bijzondere gevallen, op ·verzoek van iederen 
belanghebbende, de bijzondere benaming, be
doeld in artikel 3, wijzigen, doch niet dan na
dat de gert:chtigde tot het kweekersrecht door 
hem is gehoord, althans behoorlijk is opge-

roepen. Artikel 19. 

(1) Een ieder kan t~ alien tijde aan den 
Raad voor het Kweekersrecht de nietigver
klaring van een inschrijving verzoeken op 
grand, dat het ingeschreven ras niet nieuw 
was of dat de inschrijving was verleend aan 
iemand, die daarop geen aanspraak had (ar
tikel 3 in verband met artikel 4, lid 2.). -

(2) Hij die we! een zoodanige aanspraak 
heeft op inschrijving, kan, voor zoover deze 
is verleend aan iemand, die krachtens ge
noemde artikelen daarop geen aanspraak had, 
den Raad verzoeken, dat de inschrijving op 
zijn naam worde overgeschreven. 

(3) Verzoeken, als bedoeld in het eerste 
of tweede lid, warden ingeschreven in het 
Centraal Rassenregister. 

(4) De nietigverklaring en de overschrij 
ving werken terug tot den dag van inschrij
ving van het desbetreffende verzoek in het 
Centraal Rassenregister. 

(s) Indien een verzol!k, als bedoeld in 
het tweede lid, is toegewezen, blijven te goe
der trouw voor de inschrijving van dit ver
zoek in het Centraal Rassenregister verwor
ven pandrechten van kracht tegenover den 
verzoeker of <liens rechtverkrijgenden. 

Artikel 20. 

(1) E en kweekersrecht kan warden ont
eigend, indien het belang der bodemcultuur 
in Nederland zulks dringend vereischt. 

(2) De Secretaris-Generaal en de Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Justitie stellen hiertoe de noodige vporschrif-
ten vast. · 

Tit e I V. 

Processueele voorschriften. 

A. Pro~edure voor den Raad ~oor het 
Kweekersrecht. 

Artikel 21. 

D e Secretaris-Generaal geeft voorschrifte;., 
betreffende: 

1) de procedure voor den Raad voor het 
Kweekersrecht ten aanzien van: 

a) inschrijving van rassen; 
b) verlenging van inschrijving; 
c) vervallenverklaring op grand van arti-

kel 16, tweede lid; 
d) wijziging van de bijzondere benaming; 
e) nietigverklaring en overschrijving; • 
2) de berekening en het verhaal van de 

kosten van deze procedures. · 

Artikel 22. 

(1) • De Raad voor het Kweekersrecht is 
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bevoegd bij · aangeteekenden brief getuigen o~ 
te roepen. Dezen zijn verplicht te verschijnen. 

(2) De a~tikelen 1946 tot en met 1949 
van het Burgerlijk Wetboek vinden overeen
koivstige toepassing. 

B. Procedure voor den Raad van Beroep. 

Artikel 23. 

(1) Van de. eindbeslissingen van den 
Raad voor het Kweekersrecht, met uitzonde
ring van beslissinge~ ingevolge artikel 19, 
staat hooger beroep open bi j een Raad van 
Beroep, welke door den Secretaris-Gerieraal 
en den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie wordt ingesteld. 

(2) De Secretarissen-Generaal regelen 
de samenstelling, de benoeming van den voor
zitter, van de overige leden en van den secre
taris, alsmede de werkwijze van den Raad 
van Beroep. 

(3) Zij geven voorschriften betreffende: 
1) de procedure voor den Raad van Be

roep; 
2) de berekening en het verhaal van de 

kosten van de procedure. 
(4) Artikel 22 vindt bij de procedure 

overeenkomstige toepassing. 

C. Procedure voor het Gerechtshof te 
's-Gravenhage en den Hoogen Raad der 

Nederlanden. 

Artikel 24. 
(1) Van eindbeslissingen van den Raad 

voor het Kweekersrecht ingevolge artikel 19 
staat hoog~r beroep open bij het Gerechtshof 
te 's-Gravenhage. 

(2) Hooger beroep moet binnen een 
maand na de beslissing bij verzoekschrift in
gesteld warden. 

(3) Het verzoekschrift bevat een opgave 
van den naam, de voo_mamen en de woon
plaats van den verzoeker, van den naam en 
de woonplaats de r wederpartl'.l en van de 
gronden, waarop het beroep steunt. 

(4) De griffier geeft aan bei<le partijen 
bij aangeteekenden brief kennis van dag en 
uur, waarop de zaak ter terechtzitting zal 
dienen. Tusschen' den dag, waarop deze ken
nisgeving is verzondep, en den verschijndag · 
zullen ten minste tien dagen moeten verlob
pen. Bij de kennisgeving aan de wederpartij 
wordt een afschrift van het verzoekschrift 
gevoegd. . 
. (s) D e kennisgeving van den griffier 

heeft ten opzichte van partijen de kracht van 
een dagvaarding. 

Artikel 25. 
(,) Het Gerechtshof wijst arrest met drie 

raadsheeren en twee niet tot de rechterlijke 
macht behoorende personen, · die deskundig 
zijn op kweekersgebied. Een der raadsheeren 
treedt als voorzi tter op. 

(2) De Secretaris-Generaal en de Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Justitie benoemen de in het vorige lid be
doelde niet tot de rechterlijke macht behoo
rende personen. 

(3) De niet tot de rechterlijke macht be-

• 
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hoorende personen genieten vergoeding van 
reis- en verblijfkosten en verdere vergoeding 
volgens door de Secretarissen-Generaal te 
stellen regelen. 

(4) ,De artikelen 29, eerste en tweed~ lid, 
30, 31, 33 tot en met 39 en 42 van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering vinden 
op hen overeenkomstige toepassing. ' 

(5) De in het tweede lid genoemde Se
cretarissen-Generaal kunnen nadere uitvoe
ringsvoorschriften geven. 

Artikel 26. 
Het Gerechtshof is vrij in de verdeeling 

va; dc;n bewijslast en beslist vrijelijk omtrent 
de verwijzing in de proceskosten. 

Artikel 27. 
Het Gerechtshof is vrij in de benoeming 

van het aantal en den persoon der te hooren 
deskundigen. 

Artikel 28. 
(r) Van de beslissingen van het Ge

rechtshof s"taat beroep in cassatie open bij 
den Hoogen Raad der Nederlanden. 

(2) Het beroep moet binnen een maand 
na de beslissing bij verzoekschrift ingesteld 
worden. 

(3) Artikel 24, derde, vierde en vijfde lid, 
vindt overeenkomstige toepassing. 

D. /nschrijving e n nadere bek~ndmaking 
van de beslissingen. 

Artikel 29. 
De beslissingen tot inschrijving, tot ver

lenging van •inschrijving, tot v~allenver
klaring op grond vao artikel 16, tweede-Jid, 
en tot wijziging van de bijzondere benaming 
en de beslissingen op verzoeken tot nietig
v erklaring of overschrijvjng, worden in het 
Centraal R assenregister ingeschreven, zoodra 
zij_ in kracht van gewijsde zijn gegaan·. 

Artikel 30. 
De inschrijvingen in het Centraal Rassen-

, register ingevolge artikel 29, met uitzonde
ring van de inscbrijvingen betreffende beslis
singen, waarbij een nietigverklaring of over
schrijving wordt geweigercl, worden onver
wijld bekendgemaakt op een door den S ecre
taris-Generaal te bepalen wijze. 

HOOFDSTUK III. 
Rassenl\jsten. BUzon1lere voorschrlften he • 
treffende cultuuri,;-cwa.sscn, voor ,le bo,lc m

cultuur van b\lzon<lere waar<le. 
Titel I. 

De rassenlijsten. 
Artikel 31. 

De Secretaris-Generaal kan voor door hem 
aan te wijzen cultuurgewassen of groepen van 
cultuurgewassen rassenlijsten instellen, waar
op die ·rassen, welke in het Centraal Rassen
register zijn ingeschreven en voor de bodemc 
cultuur in Nederland van bijzo,;idere waarde 
geoordeeld worden, geplaatst worden. 

Artikel 32. 
Rassen, welke niet in het.Centraal R assen-
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register zijn ingeschreven, doch voor de bo
demcultuur in Nederland van bijzondere 
~aarde geoordeeld worden, kunnen slechts 

· op de rassenlijsten geplaatst en gehandhaafd 
worden: 

r) indien zij als landrassen voor bepaalde 
gebieden van bijzondere waarde gebleken 
zijn, of we! · 
~ 2) indien voortkweekingsmateriaal daar
van op bet tijd,stip van de· instelling van de 
desbetreffende afdeeling van het Centraal 
Rassenregister in Nederland in den handel is 
gebracht, "<loch zij niet ingevolge artikel 58 
in dat register zijn ingescbreven, of we! 

3) indien hun inschrijving in het Cen
traal Rassenregister en de daaruit voortvloei
ende kweekersrechten zijn vervalle~. 

Artikel 33. 
(1? . D ~ plaatsing op de rassen!ijst, de 

class1f1catte V!ll' de rassen op deze lijst en het 
afvoeren van rassen van deze lijst geschieden 
door daartoe door den Secretaris-Generaal 
aan _te wijzen Rijksinstellingen, met inacht
nemmg van door hem"te geven voorschriften. 
· (2) De rassen!ijst wordt jaarlijks vastge-
steld. A 'k rt1 el 34. 

In bijzondere gevallen kan de Secretaris
Generaal een ras op de rassenlijst plaatsen, 
zonder dat de voorwaarden der artikelen 31 
en 32 vervuld zijn. 

Ti tel ·II. 

Gevolgen van infltelling van een rassenlijst. 

A. Algemeene bepalingen. 

Artikel 35. 
(1) Voortkweekingsmateriaal van een ras 

van een cultuurgewas, waarvoor een rassen
lijst is ingesteld, mag slechts in het verkeer 
worden gebracht, indien dat ras is geplaatst 
op de desbetreffende rassenlijst. -

(2) De Secertaris-Generaal kan, zoo noo
dig onder door hem te stellen voorwaarden 
ontheffing verleenen van het bepaalde in het 
eerste lid. 

Artikel 36. 
(r) Bedingen, welke beoogen uit te slui

ten, dat nabouw van een ras van ~n cultuur
gewas, waarvoor een rassenlijst is ingesteld 
als voortkweekingsmateriaal in het verkee; 
wordt gebracht, zijn nietig. 
/2) Geldig zijn eveowel bedingen, waar

b_tJ de ver_vreemder van voortkweekingsmate
naal bedmgt, dat de nabouw van dit voort
kweekingsmateriaal aan hem of aan door hem 
aan te wijzen personen zal worden afgeleverd. 
Nochtans kan de Secretaris-Generaal ten 
aanzien van voortkweekingsmateriaal van 
een ras van een cultuurgewas waarvoor een 
rassenlijst is ingesteld, de geldigheid van zoo
danige bedingen of van bedingen van gelijke 
strekking van de vervulling van voorwaarden 
afhanke!tjk stellen. 

(3) Het bepaalde in het eerste lid is on
der zoo noodig door den Secretaris-Gen~raal 
te' stelle~ voorwaarden, niet van toepassjng 
ten aanz1en van door hem aangewezen cul
tuurgewassen of rassen van cultuurgewassen. 
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Artikel 37. 
(1) De Secretaris-Generaal kan bepalen, 

dat voortkweekingsmateriaal van een ras van 
een cultuui:.gewas, waarvoor een rassenlijst is 
inges_teld, sfechts als voortkweekingsmateriaal 
in het verkeer gebracht of gebruikt mag war-
den. · 

(2) De Secretaris-Generaal kan daartoe 
nadere voorschriften vaststellen. • 

r Artikel 38. 

Voortkweekingsmateriaal mag onder de 
aanduiding ,,nabouw" of onder zoodanige an
dere aanduidingen als door den Secretaris
Generaal zullen warden bepaald, slechts dan 
in het , verkeer warden gebracht, indien dat 
voortkweekingsmateriaal is voortkweekings
materiaal van een ras van een cultuurgewas, 
waarvoor een rassenlijst is ingesteld . • 

B. Keuring van voortkweekingsmateriaal. 

Artikel 39. 
(1) Voortkweekingsmateriaal van een ras 

van een cultuurgewas, waarvoor een rassen
lijst is ingesteld, mag slechts in of voor een 

· bedrijf warden afgeleverd, indien het door de 
keuringsinstelling uiteindelijk is goedgekeurd 
en ten bewijze daarvan voorzien is van een 
certificaat, en tevens is voldaan aan de bij 
het keuringsreglement gestelde eischen met 
betrekking tot verpakking van het voort
kweekingsmateriaal en de voorziening met 
sluitingen en plombes, merken en teekenen. 

(2) De Secretaris-Generaal kan in bij
zondere gevaJ!en of groepen van gevallen, zoo 
noodig onder door hem te stellen voorwaar
den, ~mtheffing verleenen van het bepaalde 
in het eerste lid. 

C. Kweekersvergoedingen en kweekersver
goedingenlondsen. 

Artikel 40. 

(1) Hij die voortkwe~ki'.ugsmateriaal van 
een ras van een cultuurgewas, waarvan een 
rassenlijst is ingesteld, bij de keuringsinstel
ling ter keuring aangeeft, is verplicht over dit 
voortkweekingsmateriaal, indien het te velde 
of uiteindelijk wordt goedgekeurd, aan de 
keuringsinstelling_ een kracntens artikeL 42 
vast te stellen bijdrage te betalen ten behoeve 
van het _ desbetreffende kweekersvergoedin
gen~onds (artikel 41). 

(2) De bijdrage, bedoeld in het eerste lid, 
wordt niet geheven voor voortkweekingsma
teriaal, hetwelk door de keuringsinstelling als 
,,origineel" of ,,elite" is er)<:end. 

Artikel 41. 
(,) Door de keuringsinstellirigen warden 

kweekersvergoedingenfondsen gevormd, we!-
-ke verschillend km1'1en zijn voor de onder
scheidene cultuurgewassen of groepen van 
cultuurgewassen. 

(2) De Secretaris-Gt,neraal geeft voor
schriften omtrent de vorming van deze fond
sen, het geldelijk beheer daarvan en het toe
zicht- op dat beheer van Rijkswege, alsmede 
omtrent de bestemming der gelden van de'ze 
fondsen. 
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Artikel <12. 

(1) De in artikel 4o~edoelde bijdragen 
warden door de keuringsi_nstellingen vastge- • 
steld bij een aah den · Secretaris-Generaal 
voor te leggen tarief. 

(2) De Secretaris-Generaal kan het ta
rief vernietigen en zelf een tarief vaststellen. 

Artikel 43. 
De gerechtigde tot een kweekersrecht ten 

aazien van een ras van een cultuurgewas, 
waarvoor een rassenlijst is irigesteld, heeft 
over het te velde of uiteindelijk goedgekeurd 
voortkweekingsmateriaal van dat ras, het
welk dooi: de keuringsinstelling niet a!s" ,,ori
gineel" of ,,elitie" is erkend, recht op een 
krachtens artikel 44 vast te stellen kweekers
vergoeding uit het desbetreffende kweekers
vergoedingenfonds (artikel 4,). 

. Artikel 44. 

(,) De in artikel 43 bedoelde kweekers
vergoeding'"n warden door de keuringsinstel
lingeo yastgesteld bij een tarief, hetwelk, al~ 
vorens van kracht te zijn, de goedkeuring be
hoeft van den Secretaris-Generaal. 

(2) De Secretaris-Generaal kan zelf de 
vergoedingen vaststellen. 

(3) Bij de beoodrdeeling der vergoedin
gen wint de Secretaris-Generaal het advies 
in van organisaties van kweekers, welke hij 
daartoe aanwijst. , 

~ T i t e I III. 

Gevolgen van plaatsing van een ras op de 
rassenlijst. 

Arti¼;el 45. 
Voortkweekingsmateriaal van een op de 

rassenlijst geplaatst ras mag slechts in het 
verkeer gebracht warden onder de bijzondere 
benaming, waaronder het ras op de rassenlijst 
voorkomt. 

Artikel 46. 
Aan hem, die zich voor de instandhouding 

of verbetering van een op de rassenlijst ge
plaatst, docli niet in het Centraal Rassen
register ingeschreven ras oo bijzondere wijze 
verdienstelijk maakt of die overigens belang
rijken kweekersarbeid verricht, kan uit het 
desbetreffende kweekersvergoedingenfonds 
volgens door den Secretaris-Generaal te stel
len regelen een ,belooning warden toegekend. 

Artikel 47. 
(1) Indien een in het Centraal Rassen

register ingeschreven ras op de rassenlijst is 
geplaatst, mag het uit die inschrijving voort
vloei-ende kweekersrecht slechts warden over-
gedragen met voorafgaande schriftelijke goed
keuring van den Secretaris-Generaal; over-

. dracht in strijd hiermede is nietig. 
(2) Het bepaalde in het eerste !id geldt 

niet voor verkoop in het openbaar, indien de 
veilingsvoorwaarden de bepaling bevatten, dat 
aan de veiling uitsluitend mag warden deel
genomen door personen, te wier name een of 
meer rassen op de desbetreffende rassenlijst 
zijn geplaatst. 

(3) De goedkeuring, bedo Id in het eerste 
lid, wor<!!_.slechts verleend, lndien degene, 

/ .. 

• 

" 
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aan w ien de overdracht van het kweekers
recht wordt beoog•, in verband met de lei
ding v oldoende waarborgen biedt voor de in
standhouding van het ras. 

HOOFDSTUK IV. 
Keurlngsln stelllngen. 

Artikel 48. 
( 1) :E>e S ecretaris-Generaal wijst keu~ 

ringsinstellingen aan, welke belast zijn met 
d e keuring van voortkweekingsmateriaal van 
door den Secretaris-Generaal aangewezen 
cultuurgewassen en de daarop a ansluit ende 
handelin gen , alsmede ·met het toezicht op de 
bedrij ven, waar zoodanig voortkweekingsma
teria al wordt geteeld of b ewerkt. 

( 2 ) De keuringsinstellingen k unnen voor 
bepaalde cultuurgewassen of groepen van 
cultuurgewassen verschillend zijn, met dien 
v erstande evenwel, dat, behouden s in ·bijzon
dere gevallen, voor een cultuurgewas of groep 
v an cultuurgewassen slechts een keuringsin
stelling kan worden aangewezen . 

(3) De keuringsinstellingen keuren uit
sluitend voortkweekingsmateriaal van op de 
rassenlij st geplaatste rassen en h ouden uit
sluitend toezicht o p b edrijven, waar zoodanig 

,. voortkweekingsmateriaal wordt geteeld of be
werkt. , 

(4) De Secretaris-Generaal kan, zoo noo
dig onder door hem te stellen voorwaarden 
afwijking van het bepaalde in het derde lid 
toestaan. 

(5) De keuringsinstellingen v errichten de 
in het eerste lid b edoelde werkzaamheden 
met in achtneming van de door-haar vast te 
stellen keuringsreglem enten, Vl(elke, alvorens 
van kracht te zijn, de goedkeuring b ehoeven 
van den Secretaris-Generaal. 

· (6) De ilteu ringsins t ellingen zijn bevoegd 
in h aar k eurin;sreglementen eischen vast 
te stellen, waaraan het door h aar te keuren 
voortkweekingsmat e riaal en de onder haar 
toezicht staande bedrijven m oeten voldoen . 

( 7) Zij zijn bevoegd certificaten, sluitin
gen en plombes, merken en t eekenen af te 
geven, waarvan vorm en inhoud door den 
Dir~cteu r-Generaal worden v;ist gesteld. 

. Artikel 49. 
(1) Voor aanwijzing ingevolge artikel 48 

komen uitsluitend in aanmerking rechtsper
soonlijkheid b~zittende instellingen, welke 
betrokken zijn bij de bevord~ring van de 
bodemcultuur of v an de t eelt van voortkwee-
kingsmateriaal. , 

(2) Zij moeten: 
1) werkzaam zijn onder het 'Oogmerk om 

winst te behalen ; 
2) in haar organisa tie voldoende waar

b orgen bietlen voor een deskundige vervul
ling van haar taak; 

3) . v oldoen aan de verder door den Secre
taris-Generaal t e stellen voorwaarden. 

(j) De aanwijzi.ng v an een keuringsin
stelling kan te alien tij de door den Secretaris-
Generaal worden geschorst of ingetrokken, 
wanneer zij niet meer aan de eischen voldoet. 
De Secretaris-Generaal treft in zoodanig ge
val de noodi~ v oorzien ingen. 

.,, 

f 
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Artikel 50. 
I 

(1) De Secretaris-Generaal geeft voor
schriften betreffende de inrichting en de be
voegdheden der keuringsinstellingen, alsmede 
omtrent het beroep van beslissingen dier in
stellingen en de berekening en het· verhaal 
van de kosten van het beroep. 

(2) Het toezicht van Rijkswege op de 
aangewezen keuringsinstellingen wordt uit
geoefend door of namens den Djrecteur-Ge
neraal. 

Artikel 51. 
( 1) De kosten van de in het eerste lid 

van artikel 48 bedoelde werkzaamhedep wor -
de.n aan de belanghebbenden in rekening ge
bracht volgens door de keuringsinstellingen 
vast te stellen tarieven. 

( 2) Deze tarieven , kunnen verschillend 
zijn voor de onderscheidene cultuurgewassen 
of groepen van cultuurgewasseri en voor' de 
onderscheidene keuringsgebieden. Zij moeten 
na vaststelling aan den Secretaris-Generaal 
worden voorgelegd . 

(3) De Secretaris-Generaal kan tarieven 
verni7tigen en zelf tarieven v aststellen. 

. HOOFDSTUK V. 

Strafbepalln gen. 

Artikel 52 . 
(1) Met hechtenis van ten hoogste drie 

maanden of geldboete van t en hoogste vijf
honderp gulden wordt gestraft: 

1) h ij die iIJbreuk maakt op een der in 
artikel 7 vermelde uitsluiteni:l.e rechten; 

2) hij die in strijd handelt met het b e
paalde in de artikelen 8, 35, 38, 39 of 45 ; 

3) hij die in strijd handelt met een krach
tens d it besluit vastgesteld v oorschrift, voor 
zoover uitdrukkelijk a ls strafbaar feit in den 
zin van dit artikel· a an geduid . . 

( 2) De in het eerste lid strafbaar gestelde 
feiten worden b eschouwd als overtredingen. 

Artikel 53. 
( 1) Met gevangenisstraf van ten hoogste 

drie maanden of geldboete van ten hoogste 
vijftienhonderd gulden wordt gestraft: 

1) hij di e opzettelijk inbreuk maakt op 
een der in artikel 7 vermelde uitsluitende 
rechten; 

2) hij die opzettelijk in strijd handelt met 
het bepaalde in de artikelen 8 , 35, 38, 39 
of 45. 

(2) De in het eerste lid strafbaar gestelde 
feiten word<;n beschouwd a ls x:nisdrijven. 

Artikel 54. 
(1) B ij veroordeeling weg-;;ns een der fei

ten, strafbaar gesteld in de artikelen 52 en 
53, kan · de rechter de !)penb aarmaking van 
zijn uitspraa k gelasten . 

(2) · Indien tijdens het plegen van een der 
feiten, strafbaar gesteld in artikel 53, nag 
geen vijf jaren zijn verloopen sedert een 
vmegere veroordeeling van den schuldige 
wegens een dezer feiten onherroepelijk is ge
worden, worden de in artikel 53 genoemde 
maxima v erdubbeld . 
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AANVULLINGEN STAATSBLAD 1942 

(Stet. no. 30) 
6 Januari 1942. BESLUIT van de Secre

tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Financien en van Landbouw en 
Visscherij tot opheffing van het fonds 
ingesteld bij de wet van 31 Januari 1908 
(Staa(sblad n°. so). 

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

Artikel 1. 

Het fonds, ingesteld bij artikel I van de 
wet van 31 Januari 1908 (Staatsblad n°. 50) 
word,t met ingang van I Januari 1942 opge~ 
heven. De wet van 31 Januari 1908 (Staats
blad n°. s o), zooals deze is gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1909 (Staatsblad n°. 
427), zal toepassing blijven vinden voor de 
afwikkeling van de begrootingen en de reke
ningen van het Tiendfonds over de v66r 
1 Januari 1942 aangevangen dienstjaren. 

Attikel 2. 

lngeval de rekening van het Tiendfonds 
over het dienstjaar 1941 een saldo aanwijst, 
zal het saldo word,en overgebracht naar 
hoofdstuk VIIB der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1942. 

Uitgaven en ontvangsten, voortvloeiende 
uit de ,,Tiendwet" (Staatsblad 1907, no. 222), 
zooals deze wet nader is gewijzigd, komen 
na de opheffing van het Tiendfonds ten 
1aste, respectievelijk ten bate van hoofdtuk 
VIIB der Rijksbegrooting. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 6 Januari 1942. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., 
M. ROST VAN TONNINGEN , 

S.-G. Dep. v. L. en V., H. M. HIRSCHFELD, 

Uitgeg. 12 Febr. 1942.) 

( Stet. no. 27) 
16 Januari 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, B.Z. no. 
13 A, houdende wijziging voorwaarden 
opneming en verpleging van krankzin
nigen in Rijksgestichten. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gelet ?P § I van de Verordening No. 23/ 
1940 en m overeenstemming met de §§ 2 en 
3 van de Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N eder
landsche ge bied; 

Mede ge le t op artikel 10 der wet van 27 
April 1884 (S taatsblad n°. 96), zooals deze 
wet laatstelijk is gewijzigd; 

Hee ft besloten: 
te bepalen, dat voorloopig voor het jaar 

1942_ artikel 4 der _voorwaarden voor de op
nemmg en verp!egmg van krankzinnigen in 
d,e Rijksgestichten te Eindhoven-Woen~el 
en Grave, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van I I Maart 1937 (Staatsblad n°. 345) 
zal worden gelezen als volgt: 

.,Geschiedt de verpleging in het gesticht 
zelf, zoo bedraagt het verpleeggeld f 1.90 
per . dag. Geschiedt de verpleging in een 
wonmg, bedoeld in artikel ssa der wet zoo 
b~~raagt h~t verpleeggeld f 1.65 per 'dag. 
B11 verplegmg gedurende een geheel jaar 
bedraagt het verpleeggeld f 680 indien de 
verpleging geschiedt in het gesti~ht zelf en 
f 580, indien de verpleging geschiedt in 'een 
woning als bovenbedoeld. 

Indien de verpleging een geheel jaar heeft 
geduurd, doch gedeeltelijk in het gesticht 
zelf en gedeeltelijk in een woning heeft 
plaats gevond,en, wordt het verpleeggeld zoo
wel voor de verpleging in het gesticht zelf 
als voor de verpleging in een woning bere
kend naar de hiervoren genoemde jaarbedra
gen, onderscheidenlijk van f 680 en f 580. 
Wanneer in gevallen, waarin de verpleging 
niet een geheel jaar heeft geduurd, bereken ing 
van het verpleegge!d naar het dagtarief 
leidt tot een totaal bedrag, dat hooger is dan 
het verpleeggeld voor een geheel jaar, wordt 
het laatste in rekening gebracht. 

Het verpleeggeld voor de verpleging in het 
gesticht zelf wordt met f 10 per dag ver
hoogd voor die patienten, op wier overplaat
sing door of namens den Secretaris-Generaal 
van het Departement bij het bestuur, dat 
voor de voldoening van het verpleeggeld 
aansprakelijk is, tevergeefs is aangedrongen. 
De verhooging gaat in met den dag, door 
voornoemden Secretaris-Generaal in elk 
geval afzonderlijk te bepalen." 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien van plaatsing 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage , 16 Januari 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

(Uitgeg. 9 Febr. 1942.) 
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(Stet. no. 13) 
19 Januari 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, n°. 
45153 B. B. (Bureau Staats- en Admini
stratief Recht) tot herziening van zijn 
beschikking van 22 October 1941, n°. 
37581 B.B. (Bureau Staats- en Admi
nistratief Recht), betreffende wijziging 
van de grenzen der gemeenten Middel
burg, Koudekerke en Oost- en West
Souburg. 

Op grond van § I der Verordening N°. 79/ 
1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied bepaal ik : 

In de beschikking van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Binnen
landsche Zaken van 22 October 1941, n°. 
37581 B.B. (Bureau Staats- en Administra
tief Recht), betreffende wijziging van de 
grenzen der gemeenten Middelburg, Koude
kerke en Oost- en West Souburg, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

yo_ In den veertienden regel van artikel I 

wordt het woord ,,zuidwestelijk" vervangen 
door: zuidoostelijk. 

20. In den vier en veertigsten regel van 
artikel I vervalt het woord ,,bereikt,". 

's-Gravenhage, I9 Januari 1942. 
S .-G. v. h. Dep. v. B. Z ., FREDERIKS. 

( Uitgeg. 20 Jan. 1942.) 

(Stet. no. 116) 
19 Januari 1942. BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming, N°. 12 O.W.K., tot wijzi
ging van het Academisch Statuut (studie 
in de Chineesche en Japansche taal- en 
!etterkunde). 

Op grond van§ I van de Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de§§ 2 
en 3 van de Verordenmg N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N eder
landsche gebied wordt, gelet op artikel 131 
der Hooger-onderwijswet, bepaald: 

Artikel I. 

Het Koninklijk besluit van IS ]uni 1921, 
Staatsblad n°. 800, zooals dit besluit laatste
lijk is gewijzigd en aangevuld bij departe
mentaal besluit van 22 October I94I (Neder
landsche Staatscourant van 27 October 1941, 
nn. 209), wordt gewijzigd overeenkomsti1; het 
bepaalde bij de artikelen 2, 3 en 4. 

Artikel 2. 

Artikel 4, § 42, onder i, wordt gelezen als 
volgt : 

i. m de Chineesche en Japansche taal- en 
letterkunde; 

Artikel 3. 
Artikel 4, § 44, onder i, wordt gelezen als 

volgt : 
i . Chineesche en Japansche taal- en letter

kunde. 
I. de Chineesche onderscheidenlijk de 

J apansche taal en cultuurgeschiedenis; 
2. ter keuze van den candidaat: Japansch, 

2 

onderscheidenlijk Chineesch, Maleisch, Ja
vaansch, Sanskrit, Arabisch. 

Artikel 4. 
Artikel 4, § 47, onder i, wordt gelezen als 

volgt: 
i. Chineesche en Japansche taal- en letter

kunde. 
Als hoofdvak kan worden gekozen: 
I. Chineesche taal- en letterkunde in den 

ruimsten zin ; 
2. Japansche taal- en letterkunde in den 

ruimsten zin. Daarnaast worden twee ver
p]ichte bijvakken geeischt, ter keuze van den 
candidaat, behoudens de goedkeuring van 
de faculteit. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den clag 

van zijn afkondiging. 
's-Gravenhage, 19 Januari 1942. 

S.-G. v. h. Dep. v. 0 ., W . en K., ]. VAN D AM. 

(Uitgeg. 18 ]uni 1942. ) 

( Stet. no. 18) 
20 Januari 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming, n°. IS O.W.K., tot vast
stelling van nieuwe minimum-tabellen 
voor de door het Rijk gesubsidieerde 
bijzondere hoogereburgerscholen met 
vier-jarigen cursus. 

Ingevolge artikel 45ter, zesde lid , der Mid
delbaar-onderwijswet en in overeenstemming 
met de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 

De minimum-tabellen voor de door het 
Rijk gesubsidieerde bijzondere hoogerebur-. 
gerscholen met vier-jarigen cursus A en B. 
vastgesteld bij besluit van 2 Juli 1941, n°, 
10026 I, Afdeeling V.H.M.O. (Nederlandsche 
Staatscourant n°. 126), worden ingetrokken 
en vervangen door de navolgende: 

B. Hoogereburgerscholen met vierjarigen 
cursus A. 

Vakken Getal lessen per week : 
a. de Nederlandsche taal en 

letterkunde. . . . . . . . 14 
b. de Hoogduitsche taal en let-

terkunde . . . . . . . . 13 
c. de Engelsche taal en letter-

kunde. . . . . . . II 

d. de Fransche taal en letter-
kunde. . . . . . . . . . 9 

e. de geschiedenis . . . . . . 7 
f. de Staatsinrichting van Ne

derland, Nederlandsch-In-
die, Suriname en Cura,:;:ao. 2 

g . de aardrijkskunde 5 
h. de handelswetenschappen . 9 
i. de staathuishoudkunde en 

de statistiek . . . . . 2 
k. de wiskunde . . . . . II 
l. de natuurkunde 3 
m. de scheikunde . . . . 3 
n. de plant- en dierkunde 
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o. het hand- en rechtlijnig tee-
kenen . . . . . . . . . . 3 

p . de Jichamelijke oefening . . 9 

C. Hoogereburgerschool met vier-jarigen 
cursus B. 

Vakken : Getal lessen per week : 
a. de wiskunde 
b. de mechanica 
c. de natuurkunde. 
d. de scheikunde . . 
e. de plant- en dierkunde 
_f. de cosmographie . . . . . 
g . de staatsinrichting van Ne

derland, Nederlandsch-In
die , Suriname en Curai;:ao . 

h. de staathuishoudkunde en 
de statistiek . . . 

1. de aardrijkskunde 
k. de geschiedenis . . 
I. de Nederlandsche taal en 

letterkunde. . . . 
m. de Hoogduitsche taal en let-

terkunde . . .. . .. . 
n. de Engelsche taal en letter

kunde .. . 
o. de Fransche taal en letter-

kunde ........ . . 
p. de handelswetenschappen . 
q. het hand- en rechtlijnig tee-

kenen ....... . 
r. de lichamelijke oefening 

Artikel 2. 

r6 
3 
6 
7 
4 

I 

5 
5 

I2 

ro 

8 

6 
2(r) 

5(4) 
9 

Dit besluit hetwelk in de Nederlandsche 
Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in 
werking op r September r942. 

's-Gravenhage, 20 Januari r942. 
S .-G. u. d. Dep. u. 0., W. en K. ]. VAN DAM. 

(Uitgeg. 27 Jan. r942) . 

(Stet. no. 19) 
22 Januari r942. EERSTE UITVOERINGS

BESCHIKKING van den Secretaris
Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken, B.Z. n°. IV., hou
dende vaststelling van regelen, als be
doeld in artikel 5, vierde lid, van het 
besluit van 15 Mei 1941 (n°. 91/1941) 
betreffende de instelling van een Rijks
dienst voor het Nationale Plan. 

Ter uitvoering van artikel 5, vierde lid, van 
het besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Binnenlandsche Za
ken, van Financien, van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, van Water
staat, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Landbouw en Visscherij van 
15 Mei r94r (n°. 9r/1941) betreffende de in
stelling van een Rijksdienst voor het Natio
nale Plan en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Binnen een maand na de dagteekening 
van het besluit van den President van den 
Rijksdienst voor het Nationale Plan, waarbij 
tegen een voorgenomen grondaankoop of 
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tegen het uitvoeren van een voorgenomen 
werk bezwaar is gemaakt, kan de belang
hebbende door indiening van een gemoti
veerd beroepschrift daartegen bij den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken in beroep komen. 

Artikel 2. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken geeft van 
zijn beslissing onverwijld kennis aan den
gene, die het beroep heeft ingesteld, aan den 
President van den Rijksdienst voor het Nati
onale Plan en aan den Raad van State, af
deeling voor de geschillen van bestuur, als
mede aan den Commissaris der provincie en 
aan den burgemeester der gemeente, waarin 
de grond is gelegen of het voorgenomen werk 
zou worden uitgevoerd . 

Artikel 3. 
Deze beschikking wordt in de Nederland

sche Staatscourant bekendgemaakt en treedt 
in werking met ingang van den dag, volgende 
op dien, waarop de bekendmaking is ge
schied. 

's-Gravenhage, 22 Januari 1942. 
De Secretaris-Generaal uan het 
Departement uan Binnenl. Zaken, 

FRED ERIKS . 

(Uitgeg. 28 Jan . 1942.) 

(Stet. no. 21) 
30 Januari r942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, No. 
3280 B.B. (Bureau Staats- en Admini
stratief Recht!, betreffende samenvoe
ging van de gemeenten Stad-Vollenhove 
en Ambt-Vollenhove en toevoeging var. 
een gedeelte der gemeente Ambt-Vollen
hove aan de gemeente Blokzijl. 1 

Op grond van § r der Verordening No. 
79/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied bepaal ik: 

Artikel 1. 

Met ingang van 1 Februari 1942 worden 
de gemeenten Stad- V ollenhoue en Ambt-Vol
lenhove samengevoegd tot een nieuwe ge
meente, welke den naam Vollenhoue draagt . 
Tegelijkertijd wordt aan de gemeente Blokzijl 
het noordelijk gedeelte van de gemeente 
Ambt-Vollenhove toegevoegd, in dier voege . 
dat de nieuwe grens tusschen de gemeenten 
Vollenhove en Blokzijl zal komen te loopen 
als volgt: 

Aanvangende in he c Westen bij de heden 
bestaande westgrens van de gemeente Ambt 
Vollenhove wordt de nieuwe grens gevormd 
doo•· de gemeenschappeliJke grens der ka
dastrale perceelen, genaamd gemeente Ambt
Vollenhove, Sectie B, Nos. 1405 en r406, 
vervolgens de as van de westelijke taludsloot 
van den dijkweg van Vollenhove naar Blokzijl, 
tot waar het westelijk verlengde van de 

1 Een toelichtende kaart is tegen betaling 
van de kosten verkrijgbaar bij de Algemeene 
Landsdrukkerij . 
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gemeenschappelijke grens der perceelen ge
meente Ambt-Vollenhoue, Sectie B, Nos. 276 
en 1398, d,eze as snijdt: daarna dit west
waartsche verlengde, de gemeenschappelijke 
grens van de perceelen gemeente Ambt
Vollenhoue, Sectie B, Nos. 276 en 1398, de 
gemeenschappelijke grens der perceelen 
Sectie B, Nos. 1398 en 278, en de gemeen
schappelijke grens der perceelen Sectie B 
Nos. 278 en 279, tot aan d,e westelijke berm
sloot van den Nieuwen Weg, genaamd 
Nieuwe Wegwetering; voortgaande, de west
kant van deze wetering, tot waar deze het 
westelijke verlengde van de zuidgrens van 
den Heerenweg snijdt; oostwaarts vervol
gende het zoo even genoemde westelijk 
verlengde, de zuidgrens van den genoemden 
Heerenweg over een afstand van ongeveer 
2250 meter tot waar deze weg noordwest
waarts ombuigt naar het Duininger Meer, 
het oostelijk verlengde van deze zuidgrens 
van den Heerenweg tot haar snijpunt met 
de as van de Vaartsloot; tenslotte de as 
van de Vaartsloot noordoostwaarts gaande 
tot waar zij de bestaande grens tusschen de 
gemeenten Giethoorn en Ambt-Vollenhoue 
ontmoet. 

Artikel 2. 

r. De burgemeester, de secretarissen en 
de ontvangers der gemeenten Stad-Vollen
houe en Ambt-Vollenhoue worden geach t met 
ingang van den datum der samenvoeging uit 
hun ambt eervol te zijn ontslagen. 

2. Te rekenen van den in het vorige lid 
bedoelden datum worden de personen, die 
het ambt bekleeden van: 

a. burgemeester van de gemeenten Stad
Vollenhoue en Ambt-Vollenhoue, geacht te zijn 
benoemd tot burgemeester van de nieuwe 
gemeente Vollenhoue ; 

b. secretaris van de gemeente Stad-Vollen
houe, geacht te zijn benoemd tot secretaris 
van de nieuwe gemeente Vollenhoue; 

c. ontvanger van de gemeente Stad-Vol
lenhoue, geacht te zijn benoemd tot ontvan
ger van de nieuwe gemeente Vollenhoue. 

3. Onverminderd het bepaalde in het eer
ste lid worden de door of vanwege het be
voegd gezag der gemeenten Stad-Vollenhoue 
of Ambt-Vollenhoue aangestelde ambtenaren 
- met inbegrip van de personen op arbeids
overeenkomst naar burgerlijk recht werk
zaam - te rekenen van den datum der sa
menvoeging, geacht in denzelfden rang en 
op denzelfden voet in dienst te zijn van de 
nieuwe gemeente Vollenhoue, met dien ver
stande, dat het bevoegd gezag dezer gemeen
te verplicht is binnen drie maanden, te reke
nen van den datum der samenvoeging, te 
bepalen, of en, zoo ja, in welken rang en op 
welken voet, de hierbedoelde personen in 
dienst van de nieuwe gemeente werkzaam 
zullen blijven. 

Een blijvende tewerkstelling geschiedt 
slechts in een financieel gelijkwaardige be
trekking. Het bepaalde in artikel 5, zesd,e lid, 
tweede alinea, is ten aanzien van de vraag, 
wat onder een financieel gelijkwaardige be
trekking moet worden verstaan, van over
eenkomstige toepassing. 

Voor de regeling van de wedden der per
sonen, die in dienst der gemeente Stad
Vollenhoue en Ambt-Vollenhoue werkzaam 
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waren,, wordt ten minste de diensttijd in 
aanmerking genomen, welke in de betrokken 
gemeente voor de berekening van hun wed
den zou hebben gegolden. 

4. De jaarwedden van de burgemeesters, 
de secretarissen, de ontvangers en de ambte
naren van den burgerlijken stand der nieuwe 
gemeente Vollenhoue en der vergroote ge
meente Blokztj'l, worden zoo noodig opnieuw 
vastgesteld door den Commissaris der pro
vincie Ouerijssel, overeenkomstig de ter zake 
in deze provincie geldende regelen. 

Artikel 3. 
I. De machten en ambtenaren van de ge

meente B olkzijl oefenen, te rekenen van den 
datum der grenswijziging, hun bevoegdheden 
uit in het aan deze gemeente toe te voegen 
gebied. 

2. Behoudens het bepaalde in de vierde 
alinea behouden de op den datum van de 
samenvoeging in de gemeenten Stad- Vollen
houe en Ambt-Vollenhoue geldende besluiten 
in de gebieden dezer gemeenten rechts
kracht , totdat door het bevoegd gezag der 
nieuwe gemeente Vollenhoue, onderscheiden
lijk door dat der gemeente Blokzijl ten aan
zien van het aan deze gemeente toe te voegen 
gebied, anders zal zijn bepaald. Dat gezag 
neemt, binnen twee jaren na den datum van 
ingang der grenswijziging, voor het afschaf
fen, wijzigen, invoeren of van toepassing ver
klaren van besluiten de noodige beslissingen. 

Zoo dikwijls voor het afschaffen of invoe
ren van gemeentelijke besluiten goedkeuring 
van hooger gezag bij kracht van wet hebben
de bepalingen is voorgeschreven, is die goed
keuring mede vereischt voor het afschaffen, 
wijzigen, invoeren of van toepassing verkla
ren van gemeentelijke besluiten in het gebied 
der samen te voegen gemeenten Stad-Volien
houe en Ambt-Vollenhoue en in het bij de 
gemeente Blokzijl te voegen gebied. 

Het bevoegd gezag is verplicht binnen 
drie maanden, te rekenen van den datum 
der samenvoeging, ten aanzien van de be
sluiten, regelende den rechtstoestand van de 
in dienst der nieuwe gemeente Vollenhoue 
werkzame personen een nadere regeling te 
treffen. 

De bestaande instructies voor den secre
taris en den ontvanger der gemeente Stad
Vollenhoue gelden voor de nieuwe gemeente 
Vollenhoue, totdat zij door andere zijn ver
vangen. Het bepaalde in den tweeden volzin 
van dit lid blijft buiten toepassing. 

3 . De bevoegdheid tot het heffen en in
vorderen van gemeentelijke belastingen, be
trekking hebbende op het gebied van de 
gemeenten Stad-Vollenhoue en Ambt-Vollen
houe, zooals di t v66r den datum van ingang 
dezer grenswijziging was vastgesteld, over 
een belastingjaar, d,at v66r den ingang dezer 
grenswijziging is aangevangen, wordt uitge
oefend door de machten en ambtenaren, die 
daarvoor worden aangewezen in de nieuwe 
gemeente Vollenhoue. 

Artikel 4. 
I. Totdat de Commissaris cl.er provincie 

Ouerijssel toepassing zal hebben gegeven aan 
het bepaalde in artikel 5 van d,e Verordening 
N°. 152/1941 en de burgemeester van de 
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gemeente Vollenhove zoo noodig nieuwe wet
houders zal hebben benoemd, worden twee, 
door dezen burgemeester aan te wijzen, wet
houders, onderscheidenlijk van de gemeenten 
Slad-Vollenhove en Ambl-Vollenhove geacht 
wethouders te zijn van de nieuwe gemeente 
Vollenhove. 

2. Met afwijking van het bepaalde in arti
kel 4, eerste lid, der gemeentewet en in arti
kel u, derde lid, van de Eerste beschikking 
ter uitvoering van de Verordening N°. 152/ 
1941 gelden, totclat onderscheidenlijk de uit
komsten van de eerstvolgende openbare 
volkstelling of een natl.ere publicatie omtrent 
de aantallen inwoners door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek zullen zijn ver
schenen, in de gemeenten Vollenhove en 
Blokzijl de getallen inwoners, die op 1 Febru
ari 1942 volgens de bevolkingsregisters der 
betreffende gemeenten aanwezig zijn, zooals 
deze door den <;ommissaris der provincie 
Overijssel, de burgemeesters gehoord, worden 
vastgesteld. 

3. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 4, tweede lid, der gemeentewet wor
den de inwoners van de gemeenten Slad
Vollenhove en Ambl-Vollenhove, behoudens 
het naar de gemeente Blokzijl overgaande 
gebied, met inbegrip van hen , die in den loop 
der laatste twaalf maanclen van de gemeente 
Siad- Vollenhove naar het daarmede samen 
te voegen gedeelte der gemeente Ambl
Vollenhove, of omgekeerd, zijn vertrokken, 
van af den datum van de samenvoeging als 
ingezetenen der gemeente Vollenhove be
schouwd, en worden de inwoners van het 
naar de gemeente Blokzijl overgaande gebied 
die gedurende de laatste twaalf maanden in 
dit gebied gevestigd zijn, zoomede zij, die 
in den loop der laatste twaalf maanden van 
het overgaande gebied naar die gemeente, of 
omgekeerd, zijn vertrokken, van af den da
tum van den overgang als ingezetenen van 
de gemeente Blckzijl beschouwd. 

Artikel 5. 
1. Aan de vaste ambtenaren der gemeen

ten Siad- Vollenhove en Ambl-Vollenhove, die 
tengevolge van deze samenvoeging worden 
ontslagen, wordt - voor zoover zij niet in de 
termen vallen om pensioen, uitgezonderd 
vervroegd ouderdomspensioen, als bedoeld 
in artikel 48, eerste lid, onder b, der Pensioen
wet 1922, Slaalsblad n°. 240, te genieten
met ingang van den dag van ontslag, ten 
laste van de gemeente Vollenhove een wacht
geld verleend. 

Als vaste ambtenaren worden mede aan
gemerkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
die een niet wezenlijk onderbroken dienst
tijd van ten minste vijf jaren als ambtenaar 
in vasten of tijdelijken dienst bij een pubJiek
rechtelijk lichaam hebben vervuld, tenzij 
zij belast zijn met werkzaamheden, welke een 
tijdelijk karakter dragen. 

De toekenning van wachtgeld en het ne
men van beslissingen daaromtrent geschieden 
door den burgemeester der gemeente Vollen
hove met inachtneming van de volgencle be
palingen . 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. indien zij op 1 Februari 1942 een dienst-
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bjd van ten mintse 10 jaren hebben volbracht 
en het aantal jaren van dien diensttijd te 
zamen met het aantal jaren van den leeftijd 
welke zij ten tijde van het ontslag hebben 
bereikt, 60 of meer bedraagt, tot het tijdstip 
waarop ingevolge het hieronder bepaalde het 
wachtgeld eindigt ; 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 
48, eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922, 
Slaalsblad n°. 240 - te genieten. Voor hem, 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in den vori
gen zin, vervalt het wachtgeld, zoodra het 
gelijk is aan of minder bedraagt dan dat pen
sioen en anders bij het bereiken van den 65-
jarigen leeftijcl . 

Onder ,,diensttijd" wordt in dit artikel ver
staan alle aan het ontslag voorafgaande 
tijd, welke in aanmerking komt voor pen
sioen, onverschillig in dienst van welk 
lichaam die tijd is doorgebracht, met dien 
verstande, dat alle diensttijd slechts eenmaal 
wordt meqegeteld en diensttijd uit een neven
betrekking slechts in aanmerking komt, in
dien het wachtgeld uit hoofde van ontslag 
uit die betrekking wordt toegekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekenQ naar de wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922, Slaalsblad n°. 240 , welke aan 
de betrekkking, waaruit de belanghebbende 
tengevolge van de samenvoeging der ge
meenten werd ontslagen, laatstelijk v66r 1 

Februari 1942 was verbonden, vermeerderd 
met kindertoelage, indien die toelage niet 
reeds in die wedde is begrepen, met dien 
verstande, dat de wedde of de som van de 
wedde en kindertoelage dezelfde verminde- , 
ring of vermeerdering onqergaat, welke de 
kindertoelage tengevolge van de wijziging 
van het aantal kinderen, dat voor die toelage 
in aanmerking komt, zou ondergaan, indien 
de belanghebbende in dienst zou zijn ge
bleven. Het wachtgeld is gedurende de eerste 
drie maanden gelijk aan de in d,en eersten 
volzin omschreven wedde of de som van wed-
de en kindertoelage en bedraagt daarna ge
durende drie maanden 85 en vervolgens 70 
ten honderd van de vorenbedoelde wedde of 
som. 

4. Indien op of na dien datum van het in 
' werking treden van deze beschikking in de 

regeJing van de wedden en (of) kindertoela
gen van de ambtenaren der gemeente Vollen
hove een wijziging wordt gebracht, welke 
geen verband houclt met deze samenvoeging 
wordt de in het derde lid bedoelde wedde of 
de som van wedde en kindertoelage voor de 
toepassing van dat lid en van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel op overeenkomstige 
wijze gewijzigd. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of na 
I Februari 1942 inkomsten geniet of gaat 
genieten, welke hij op 31 October 1941 niet 
genoot, wordt: 

a. indien hij die inkomsten geniet in 
dienst van een der Jichamen, bedoeld in de 
artikelen 3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pensi-
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oenwet 1922, Staatsblad n°. 240, zoodra en 
zoolang het wachtgeld, vermeerderd met die 
inkomsten, voor zoover zij als wedde in den 
zin dier wet zijn of zouden zijn aan te merken, 
en in ieder geval met inbegrip van kindertoe
!age, de in het derde lid bedoelde wedde of de 
som van wedde en kindertoelage zou over
schrijden, het wachtgeld met het bedrag dier 
overschrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, vermin
derd, met dien verstande, dat van de in
komsten buiten aanmerking blijft een bedrag, 
geliik aan het verschil tusschen het wacht
geld en de in het derde lid bedoelde wedde 
of de som van wedde en kindertoelage; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met het eventueele gedeelte der inkom
sten onder a, waarmede deze, vermeerderd 
met het wachtgeld, het bedrag der in het 
derde lid bedoelde wedde of van de som van 
wedde en kindertoelage overschrijden, doch 
ten aanzien van de overblijvende inkomsten 
gehandeld, also£ zij onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een 
financieel geliikwaardige betrekking, al wordt 
deze benoeming niet aangenomen; tenzij dit 
laatste geschiedt op grond van bezwaren, 
welke door den Commissaris der provincie 
Ouerijssel, den belanghebbende of diens ge
machtigde gehoord, althans behoorlijk opge
roeoen, deugdelijk worden verklaard. 

Onder ,,financieel gelijkwaardige betrek
king" wordt in dit lid verstaan een betrek
king of vereeniging van betrekkingen, welke 
voor den betrokken ambtenaar in verband 
met zijn persoonlijkheid en omstandi~hedeP 
passend kan worden geacht en hem een 
tenminste gelijk inkomen oplevert als de 
wedde of de som van wedde en kindertoelage 
in het derde lid bedoeld . Met ,,inkomen" 
wordt hier, waar het betreft inkomsten in 
dienst van een der lichamen, bedoeld in de 
artikelen 3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pensi
oenwet 1922, Staatsblad n°. 240, bedoeld de 
wedde in den zin dier wet, vermeerderd, in
dien de toelage niet reeds in de wedde is be
grepen, me~ kindertoelage. 

7. Voor de toepassing van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel worden in de geval
len, waarin de belanghebbende tengevolge 
van de samenvoeging der gemeenten uit 
meer dan een betrekking is ontslagen, de 
verschillende wachtgelden, en de verschil
lende wedden, in het derde lid bedoeld, tot 
een wachtgelc\ en een wedde vereenigd. 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is, v66r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, indien het 
verlies het gevolg was van eigen schuld of 
van eigen verzoek en daarvoor geen deugde
lijke gronden aanwezig worden geacht. 

9. Indien de op wachtgeld gestelde ambte
nares in het huwelijk treedt, vervalt voor 
den duur van dat huwelijk het wachtgeld. 
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IO . Indien een wachtgeld na onderbreking 
opnieuw wordt genoten, wordt, voor de 
bepaling van den duur en het bedrag van 
het wachtgeld, de tijd der onderbreking 
geacht op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

II . Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
aan den burgemeester der gemeente Vollen
houe. De op wachtgeld gestelde is gehoudeu 
ten aanzien van die inkomsten alle door 
dezen burgemeester en door den Commissaris 
der provincie Ouerijssel verlangde inlichtingen 
te verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan eveneens 
onverwijld mededeeling aan den burgemees
ter der gemeente Vo//enhoue. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van den burge
meester van deze gemeente een aanvrage 
in te dienen tot het verkrijgen van invalidi
teitspensioen en zich te onderwerpen aan het 
in verband daarmede te verrichten genees
kundig onderzoek, als bedoeld in artikel 74 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240. 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, kan 
de Commissaris der provincie Ouerijssel, den 
burgemeester der gemeente Vollenhoue, be
nevens den belanghebbende of diens gemach
tigde gehoord , althans behoorlijk opgeroepen, 
het wachtgeld geheel of gedeeltelijk vervallen 
verklaren. 

12 . Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, den burgemeester der ge
meente Vollenhoue, benevens den belang
hebbende of diens gemachtigde gehoord , al
thans behoorlijk opgeroepen, beslist door den 
Commissaris der provincie Overijssel, ge
meenschappelijk met de bestuursraden. 

Artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 is 
hierbij van overeenkomstige toepassing. 

13. Indien ten aanzien van ambtenaren in 
tiidelijken dienst, die niet worden aange
rrierkt als vaste ambtenaren, zoomede van 
personen, in dienst op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht, die tengevolge van de 
samenvoeging worden ontslagen, door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, den Commissaris 
der provincie Overijssel gehoord, bepaald 
wordt , dat redelijkerwijs de door hen ver
richte werkzaamheden geacht kunnen wor
den een niet-tijdelijk karakter te hebben, 
wordt aan deze functionarissen ten laste 
van de gemeente Vollenhove een uitkeering 
gedaan. Het bepaalde in het tweede tot en 
met het twaalfde lid van dit artike l vindt 
overeenkomstige toepassing. 

Ten aanzien van de hier bedoelde functio
narissen wordt onder diensttijd verstaan de 
aan het ontslag voorafgaande tijd, in dienst 
van de betreffende gemeente doorgebracht. 

Wanneer toepassing wordt gegeven aan 
het gestelde in c\e eerste alinea, wordt een 
bijslag, welke van gemeentewege wordt ge
geven, op de terugbetaling van op het loon 
van den functionaris ingehouden bedragen 
overeenkomende met den bijslag, bedoeld in 
artikel 63 van het Arbeidsovereenkomsten
besluit, eerst na beeindiging van de in de 
eerste alinea van dit lid bedoelde uitkeeringen 
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toegekend en alsdan slechts tot het bedrag, 
waarmede deze bijslag het totaal van de 
bovenbedoelde uitkeeringen overtreft. 

Artikel 6. 
r. De tijd, krachtens deze beschikking op 

wachtgeld doorgebracht, wordt als diensttijd 
in den zin der Pensioenwet 1922, Staatsblad 
n°. 240, aangemerkt, indien de ontslagene in 
de betrekking, welke hij met genot van 
wachtgeld heeft verlaten, laatstelijk voor zijn 
ontslag ambtenaar was in den zin dier wet en 
voor zoover die t ijd niet parallel loopt met 
diensttijd als ambtenaar, in den ziP van die 
wet, in een betrekking of in betrekkingen, 
waarin deze hoedanigheid na het ontslag 
wordt verkregen. 

2. Gedurende den volgens het eerste lid 
voor pensioen geldigen tijd geldt als wedde, 
onderscheidenlijk als pensioensgrondslag, het 
bedrag van de wedde, onderscheidenlijk de 
pensioensgrondslag, dan we! de som der wed
den, onderscheidenlijk de som der pensioens
grondslagen, welke met inachtneming van 
het bepaalde in het derde en vierde lid van 
het vorige artikel voor den betrokkene zou
den hebben gegolden, met dien verstande, 
dat de pensioensgrondslag of de som der 
pensioensgrondslagen dezelfde wijzigingen 
ondergaan, welke zij op grond van het be
paalde in artikel 150 der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, zouden hebben ondergaan, 
indien het ontslag niet ware verleend en de 
ambtenaar de laatstelijk voor het ontslag 
aan zijn betrekking of betrekkingen verbon
den wedde ongewijzigd had behouden. Ver
krijgt de betrokkene na zijn ontslag opnieuw 
de hoedanigheid van ambtenaar in den zin 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad no. 240, 
met een pensioensgrondslag of een som van 
pensioensgrondslagen, lager dan die uit de 
betrekking of betrekkingen, waaruit hij ten
gevolge van de samenvoeging der gemeenten 
werd ontslagen, dan wordt voor de toepas
sing van de artikelen 33 en 151 der Pensioen
wet 1922, Staatsblad n°. 240, de wedde of de 
som der wedden in de nieuwe betrekking of 
betrekkingen geacht te zijn verhoogd tot 
het bedrag van de wedde of de som der wed
den, bedoeld in bet derde lid van het vorige 
artikel. 

Blijft hij tengevolge van de samenvoeging 
ontslagene na zijn ontslag in een of meer 
betrekkingen ambtenaar in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, dan wordt 
voor de berekening van het eigen pensioen 
de pensioensgrondslag in elk dier aangehou
den betrekkingen geacht dezelfde wijziging te 
ondergaan, welke deze op grond van artikel 
150 dier wet zou ondergaan, indien de in den 
eersten en tweed.en volzin van dit lid bedoelde 
wedde of som van wedden als ambtenaar in 
den zin dier wet zou worden genoten. 

3. De gemeente Vollenhoue is voor de be
trokken personen, gedurende den tijd, d ien 
zij kracbtens deze bescbikking op wachtgeld 
doorbrengen, een bijdrage voor eigen pen
sioen verschuldigd op den voet van artikel 35 
en artikel 36, eerste lid onder a, der Pensioen
wet 1922, Staatsblad n°. 240, berekend naar 
den in den eersten volzin van bet tweede lid 
aangegeven pensioensgrondslag, en in het 
geval, bedoeld in den tweeden volzin van 
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dat lid, naar het verschil tusschen deze pen
sioensgrondslag en dien of die, welke in de 
betrekking of betrekkingen, waarin na het 
ontslag de hoedanigheid van ambtenaar in 
den. zin van bedoelde wet werd verkregen, 
zonder de werking van het tweede lid zou of 
zouden hebben gegolden. 

4. De gemeente Vollenhoue verbaalt de 
in het derde lid bedoelde bijdrage op de be
trokken personen op den voet van het vierde 
lid van artikel 36 der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240. 

5. Het lichaam, in welks dienst een gewe
zen ambtenaar, bedoeld in het eerste lid 
van het vorige artikel, is herplaatst, is de 
bijdrage volgens artikel 35 en artikel 36, 
eerste lid, onder a en b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, verschuldigd naar den 
pensioensgrondslag of de pensioensgrondsla
gen, welke zonder de werking van het eerste 
lid zou of zouden hebben gegolden. 

6. Voor de toepassing van dit artikel vin
den de artikelen 125, 127 tot en met 129a 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, 
overeenkomstige toe passing . 

Artikel 7. 
1 . De begrootingen van de gemeenten 

Stad-Vollenhoue zn Ambt-Vollenhoue voor 
het dienstjaar 1941 worden door de nieuwe 
gemeente Vollenhoue tot het einde van het 
dienstjaar 1941 afzonderlijk voortgezet. 

2. De rekeningen over 1941 voor de ge
meenten Stad- Vollenhoue en Ambt-V ollen
hove worden opgemaakt door den ontvanger 
der nieuwe gemeente Vollenhove en, met in
achtneming van de regelen ter zake in de 
Verordening N°. 152/ 1941 gesteld, door den 
burgemeester dier gemeente te zijner verant
woording ovrgelegd aan den Commissaris 
der provincie Overijssel. 

3. Het batig of nadeelig saldo van de re
kening over het dienstjaar 1941 der gemeente 
Ambt-Vollenhoue komt ten bate, onderschei
denlijk ten laste van de nieuwe gemeente 
Vollenhoue en de gemeente Blokzijl, in zoo
danige verhouding als wordt aangegeven door 
de aantallen inwoners van eerstgenoemde 
gemeente, die als gevolg van deze beschikking 
naar laatstgenoemde gemeenten overgaan. 

4. De na het sluiten van de rekening over 
het dienstjaar 1941 der gemeente Ambt
Vollenhoue ontvangen achterstallige inkom
sten of betaalde achterstallige uitgaven, be
hoorende tot de huishouding dier gemeente, 
komen, overeenkomstig de in bet vorige lid 
bedoelde verhouding, ten bate of ten laste 
van de nieuwe gemeente Vollenhove en van 
de gemeente Blokzijl. 

5. De batige of nadeelige saldi van den 
kapitaaldienst der rekening 1941 van de 
gemeente Ambt-Vollenhoue komen ten bate 
of ten laste van de nieuwe gem eente Vollen
hove en van de gemeente Blokzijl. De ver
deeling dezer saldi geschiedt door het toezicht 
boudend orgaan voor zooveel mogelijk met 
inachtneming van het beginsel, neergelegd 
in artikel 16 dezer beschikking. 

Artikel 8. 
De uitkeeringen voor de gemeenten Stad

Vollenhove en Ambt-Vollenhove, bedoeld in 
artikel 5, eerste lid, sub 1, en in artikel 7, 
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tweede lid, van het besluit n°. 30/1941 van 
de Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financien en van Binnenland
sche Zaken van 4 Februari 1941 over het 
tijdvak I Mei 1941 tot en met 31 December 
1941 en artikel 4, derde lid, van het besluit 
N°. 31/1941 van cle Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien, van 
Binnenlandsche Zaken en van Sociale Zaken 
van 5 Februari 1941 over het jaar 1941, met 
inbegrip van de na 1 Februari 1942 noodig 
blijkende verrekeningen, worden uitbetaald 
aan, onderscheidenlijk terugbetaald door de 
nieuwe gemeente Vollenhove. 

Artikel 9. 
I. De uitkeeringen uit het gemeentefonds 

volgens artikel 3, letter b, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), 
sedert gewijzigd, vast te stellen voor de ge
meenten Ambt-Vollenhove en Stad- Vol/en
hove over het uitkeeringsjaar 1942, wordt 
bepaald op een twaalfde gedeelte van het 
bedrag, waarop die gemeenten volgens de 
terzake geldende voorschriften recht hebben. 

2. Voor de nieuwe gemeente Vollenhove 
wordt de bedoelde uitkeering over genoemd 
tijdvak vastgesteld op f 2750. 

3. Gedurende den tijd, dat de secretaris 
van de gemeente Ambt-Vollenhove wachtgeld 
geniet krachtens artikel 5 dezer beschikking, 
zal de nieuwe gemeente Vollenhove van het 
Rijk jaarlijks een bijdrage in dat wachtgeld 
ontvangen en we! in dezelfde verhouding 
als waarin de voor de gemeente Ambt-Vollen
hove voor het uitkeeringstijdvak 1940/1941 
vastgestelde uitkeering, ingevolge artikel 3, 
sub b, juncto artikel 9, der Wet van IS Juli 
1929 (Staatsblad n°. 388), sedert gewijzigd 
voorzoover deze uitkeering geacht kan wor
den betrekking te hebben op d,e jaarwedde 
van den secretaris dier gemeente, staat tot 
d,e door dezen op I Januari 1940 genoten 
jaarwedde. 

Artikel IO. 

I. Voor de vaststelling van de uitkeering, 
ingevolge artikel 3, onder c, juncto artikel 9, 
der Wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388) 
sedert gewijzigd, wordt deze beschikking ge
acht in werking te treden op I Januari 1943. 

2. De met toepassing van het vorige lid 
voor de gemeenten Stad-Vollenhove en Ambt
Vollenhove, voor het uitkeeringstijdvak 1942 
vast te stellen uitkeeringen, voorloopige uit
keeringen daaronder begrepen, worden, voor 
zoover zij op of na I Februari 1942 vervallen, 
aan de gemeente Vollenhove uitbetaald. 

3. De met toepassing van het eerste lid 
voor de gemeente Ambt-Vollenhove voor het 
uitkeeringstijdvak 1942 vast te stellen uit
keeringen, worden berekend per inwoner d,ier 
gemeente op 31 December 1941. 

4. Voor elken inwoner, die krachtens deze 
beschikking van de gemeente Ambt-Vollen
hove naar de gemeente B/okzijl overgaat, 
keert de gemeente Vollenhove aan de ge
meente Blokzi;l uit een bedrag gelijk aan elf 
twaalfde gedeelten van het ingevolge het 
derde lid berekende bedrag per inwoner. 

Artikel 11. 
I. Voor de vaststelling en verrekening 

van de garantie-uitkeering, als bedoeld in 
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artikel II der wet van 4 Maart 1935, Staats
blad n°. 74, wordt deze beschikking geacht 
in werking te treden met ingang van I Mei 
1942. 

2. De met toepassing van het vorige lid 
voor de gemeente Ambt-Vollenhove voor het 
uitkeeringstijdvak 1941/1942 vast te stellen 
uitkeering wordt berekend per inwoner dier 
gemeente op 31 December 1941. 

3. Voor elken inwoner, die op 31 Decem
ber 1941 gevestigd was in het gebied van 
de gemeente Ambt-Vollenhove, dat krachtens 
deze beschikking overgaat naar de gemeente 
Blokzijl, keert de nieuwe gemeente Vollen
hove aan de gemeente Blokzij/ een bedrag uit, 
gelijk aan drie twaalfde gedeelten van het 
ingevolge het tweede lid voor de gemeente 
Ambt-Vollenhove berekende bedrag per in
woner. 

Artikel 12 . 
I . De vaststelling van de uitkeering, inge

volge artikel 3, onder c, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388) , 
sedert gewijzigd voor de gemeenten Vollen
hove enB/okzijlvoorde uitkeeringstijdvakken, 
welke op het uitkeeringstijdvak 1942 volgen, 
geschiedt met inachtneming van de bepalin
gen van dit artikel. 

2. Voor de bepaling van de in het eerst e 
lid bedoelde uitkeering voor de gemeente 
Vollenhove, worden de factoren ontleend aan 
rekeningsjaren, welke aan I Februari 1942 
geheel of gedeeltelijk voorafgaan, of aan 
tijdstippen v66r I Februari 1942 vallende, 
berekend naar de som d ier factoren voor de 
gemeenten S tad-Vollenhove en Ambt-Vollen
hove. 

3. Voor de berekening van het quotient, 
bedoelcl in artikel 16 van het Financieele 
Verhoudingsbesluit, voor de gemeente Blok
zijl voor de rekeningsjaren, welke aan I Fe
bruari 1942 geheel of gedeeltelijk zijn voor
afgegaan, wordt het bedrag der ten laste 
dier gemeente gebleven uitgaven, als bedoeld 
in het tweede lid van artikel 15 van dat be
sluit, vermeerderd met een gedeelte van het 
overeenkomstige bedrag der opgeheven ge
meente Ambt-Vollenhove. Dit gedeelte wordt, 
voor de aan het rekeningsjaar 1942 vooraf
gaande rekepingsjaren verkregen door ver
menigvuldiging van laasttbedoeld be drag met 
een breuk, waarvan de noemer voorstelt het 
aantal inwoners der gemeente Ambt-Vollen
hove op 31 December 1941 en de teller het 
aantal inwoners, dat op dien datum geves
tigd was in het gebied, dat krachtens deze 
beschikking naar de gemeente Blokzijl is 
overgegaan. Voor het rekeningsjaar 1942 
wordt dit gedeelte gesteld op een twaalfde 
gedeelte van het voor het rekeningsjaar 1941 
berekende bedrag. 

4 . Het aldus vermeerderde bedrag der 
ten laste van de gemeente Blokzijl blijvende 
uitgaven, als bedoeld in artikel 15 van het 
Financieele Verhoudingsbesluit, wordt be
rekend per inwoner dier gemeente op I Ja
nuari van het met het rekeningsjaar gelijk
namige kalenderjaar, vermeerderd met het 
aantal inwoners, dat krachtens deze beschik
king naar de gemeente Blokzijl is overgegaan. 

5. Het quotient, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 21 van het Financieele Verhou
dingsbesluit, wordt, voor zoover dit quotient 
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berekend wordt aan de hand van belasting
opbrengsten over boekingstijdvakken, welke 
zijn aangevangen v66r l Februari 1942, 
bepaald also£ deze beschikking met den aan
vang van het boekingstijdvak in werking 
was getreden. 

6. De belastingopbrengsten, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 15 van het Finan
cieele Verboudingsbesluit, worden, voor zoo
ver zij tengevolge van de toepassing van bet 
vorige lid niet op de wijze , in artikel 21 van 
dat besluit aangegeven, kunnen worden be
rekend, gesteld op bet door den Inspecteur 
der Directe Belastingen gescbatte bedrag. 

7. Voor de berekening van bet quotient, 
bedoeld in artikel 21 van bet Financieele 
Verboudingsbesluit, wordt, voor de toepas
sing van bet vijfde lid van dit artikel, bet 
aantal inwoners eener gemeente op 1 J anuari 
van bet kalenderjaar, waarin bet boekings-

, tijdvak, dat bij de berekening tot uitgangs
punt genomen wordt, aanvangt, gesteld op 
bet werkelijk aantal inwoners op dien datum, 
vermeerderd of verminderd met bet aantal 
inwoners, waarmede kracbtens deze be
scbikking bet aantal inwoners der gemeente 
onderscbeidenlijk is toegeno,nen of afgeno
men. 

8. Reeds vastgestelde quotienten, als be
doeld in dit artikel, worden, voor zooveel 
noodig, door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Binnenlandscbe Za
ken en van Financien opnieuw, met inacbt
neming van de bepalingen van dit artikel, 
vastgesteld. 

Artikel 13. 

1. Aan de nieuwe gemeente Vollenhove 
wordt ten laste van bet gemeentefonds over 
bet uitkeeringstijdvak 1942/1943 een garan
tie-uitkeering gedaan, ten bedrage van 2/10 
van bet verscbil tusscben de som der uit
keeringen, welke de gemeenten Stad- Vollen
hove en Ambt-Vollenhove, volgens artikel 3, 
letter b (oud), der vyet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388) over bet uitkeeringstijd
vak 1934/1935 bebben genoten, en de som 
van de voor die gemeenten vastgestelde uit
keeringen, volgens artikel 3, letter c, dier wet 
over bet uitkeeringstijdvak 1935/1936, ver
minderd met een bedrag, berekend volgens 

de formule 2 a x c = x. 
9b 

2. In deze formule stelt voor: 
de letter a: bet aantal inwoners der ge

meente Ambt-Vollenhove, dat dp 31 Decem
ber 1941 gevestigd was in bet gebied, dat 
kracbtens deze bescbikking overgaat naar 
de gemeente Blokzijl; 

de letter b : bet aantal inwoners der ge
meente Ambt-Vollenhove op 31 December 
1941; 

de letter c : het bedrag der garantie-uit
keering voor de gemeente Ambt-Vollenhove 
over bet uitkeeringstijdvak 1935/1936; 

de letter x : bet bedrag van de in bet eerste 
lid bedoelde vermindering. 

3. Over bet uitkeeringstijdvak 1943/ 1944 
zal de gemeente Vollenhove een garantie
uitkeering ontvangen, ten beloope van de 
belft van de garantie-uitkeering over bet 
tijdvak 1942/ 1943. 

4. De garantie-uitkeering voor de ge-
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meente Blokzijl over bet uitkeeringstijdvak 
1942/1943 wordt vermeerderd met een be
chag, als uitgedrukt wordt door de in bet 
eerste lid vermelde formule. 

5- Over bet uitkeeringstijdvak 1943/ 1944 
bedraagt de vermeerdering van de garantie
uitkeering voor de gemeente Blokzijl de 
belft van de in bet vorig lid bedoelde ver
meerdering. 

6. Artikel II der wet van 4 Maart 1935, 
Staatsblad n°. 74, blijft, beboudens bet be
paalde in artikel II, ten aanzien van de 
nieuwe gemeente Vollenhove buiten toepas
sing. 

Artikel 14. 
I. De uitkeeringen door bet Rijk wegens 

aan de gemeenten Stad- Vollenhove en Ambt
Vollenhove toekomende boofdsommen en 
opcenten, betrekking bebbende op bet be
lastingjaar 1942 en daaraan voorafgaande 
belastingjaren, welke zijn of worden opge
nomen in bet boekingstijdvak 1942/1943 
warden gedaan aan de gemeente Vollenhove, 
ook voor zoover deze betreffen bet gebied, 
dat aan de gemeente Blokzijl wordt toege
voegd. 

2. De gemeente Vollenhove draagt van de 
in bet vorige lid bedoelde uitkeeringen over 
bet belastingjaar 1942, voorzoover zij betrek
king bebben op bet aan de gemeente Blok
zijl toe te voegen gebied, aan de laatstge
noemde gemeente zooveel twaa!fde gedeelten 
over als er op bet tijdstip van den gebieds
overgang maanden in bet loopende belasting
jaar overblijven. 

Artikel 15 . 
1. Indien de burgemeester van de ge

meente Vollenhove v66r 1 Mei 1942 daartoe 
aan den Commissaris der provincie Overijssel 
bet verzoek doet, beslist deze, of er aanlei
ding bestaat, dat in verband met deze grens
wijziging door de gemeente Blokzijl aan de 
eerstgenoemde gemeente een geldelijke uit
keering wordt gedaan. De Commissaris boudt 
daarbij rekening met alle omstandigbeden, 
die de aanpassing der betrokken gemeenten 
aan den nieuwen toestand kunnen be1nvloe
den. 

Het bedrag en de wijze van betalen worden 
bepaald door den Commissaris. 

2. Deze uitkeering, welke ten boogste ge
durende tien acbtereenvolgende jaren ver
scbuldigd zal zijn, bestaat uit de betaling 
van een telken jare lager bedrag. 

De Commissaris kan de uitkeering en bet 
jaarlijks verscbuldigde bedrag na verloop 
van vijf jaren opnieuw vaststellen indien 
blijkt, dat de gemeente Vollenhove zicb bin
nen den gestelden termijn aan de veranderde 
omstandigbeden kan aanpassen. 

3. De besluiten van den Commissaris over
eenkomstig de voorgaande leden beboeven 
de goedkeuring van den Secretaris-Generaal 
van bet Departement van Binnenlandscbe 
Zaken. 

Artikel 16. 
I. Alie recbten, lasten, verplicbtingen en 

bezittingen van de gemeente Ambt-Vollen
hove, betrekking bebbende op of gelegen in 
bet door deze gemeente aan de gemeente 
Blokzijl af te stane gebied, gaat over op de 
gemeente Blokzijl. De overige recbten, lasten, 
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verplichtingen en bezittingen van de ge
meente Ambt-Vollenhove, zoomede die van 
de gemeente Stad- Vollenhove gaan over op 
de nieuwe gemeente Vollenhove. Voor den 
overgang, in dit lid bedoeld, wordt een nade
re akte niet gevorderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband m !t 
deze beschikking noodig mocht zijn, zal die 
geschieden krachtens deze beschikking. 

3. Indien de Commissaris der provincie 
Overijssel van oord;eel is, dat w!g!ns den 
overgang van rechten, lasten, verplichtingen 
en bezittingen ingevolge het eerste lid een 
verrekening dient plaats te hebben, b epaalt 
hij het bedrag en de wijze van b etalen daar
van. 

Artikel 17. 
Alle kadastrale en andere stukken, uit

sluitend b etrekking hebbende op het gebied 
der gemeente Ambt-Vollenhove, dat krachtens 
deze beschikking naar d e gem !ente Blokzijl 
overgaat, worden overgedragen aan de ge
m eente Blokzijl, dan we! in overeenstemming 
gebracht met artikel l van d,eze beschikking. 

2. Alie kadastrale en andere stukken, uit
sluitend betrekking hebbende op het overige 
gebied der gemeente Ambt-Vollenhove, zcio
mede op het daarmede samen te voegen ge
bied der gemeente Stad-Vollenhove, worden 
overgedragen aan de nieuwe gemeente V ol
lenhove. 

3. De burgemeesters van de _gem eenten 
Blokzijl en Vollenhove hebben na mgang van 
de grenswijziging wederkeerig het recht te 
alien tijde kosteloos inzage te nemen van 
hun gemeente-archieven en op kosten hun
n er gem!ente afschriften of ui ttrek,els van d e 
zich in die archieven b evind.ende stukken te 
vorderen, een en antler voor zoover betrdt 
het gebied, hetwelk van de gemeente Ambt
Vollenhove is afgescheiden en aan d e gemeen
te Blokzijl is toegevoegd,. 

Artik!I 18. 
r. De burgemeester der gemeente Ambt

Vollenhove zendt op 31 Januari 1942 aan 
den burgemeester der gemeente Stad-Vollen
hove het bevolkingsregister der gemeen te 
Ambt-Vollenh,ve; de b!V Jlking,regi,ters d er 
beide gemeenten vormen samengevoegd, het 
bevolkingsregister der nieuwe gemeente 
V ollenhove. 

2. De burgemeester der gemeente Vollen
hove zendt op 1 Februari 1942 aan d,en bur
gem eester der gemeente Blokzijl, na daarvan 
afschrift te hebben gehouden, het dee! van 
het tot het bevolkingsregister behoorende 
persoonsregister, hetwdk betrekking heef t 
op de personen, die op den dag, voorafgaande 
aan <lien van den gebiedsovergang, gevestigd_ 
zijn in het van de gemeente Ambt-Vollenhove 
naar de gemeente Blokzijl overgaande ge
bied. 

Artikel 19. 
r. De inwoners der gemeenten Stad V ollen

hove en Ambt-Vollenhove, die op of na 1 Fe
bruari 1942 werkloos zijn of worden, zullen 
onmiddellijk opgenomen worden in de steun
regeling van die gemeente, waarin zij ten
gevolge van de samenvoeging of gebieds
overgang krachtens deze beschikking komen 
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te wonen, of aldaar tot de werkverschaffing 
worden toegelaten, ind,ien en voor zoover 
zij daarvoor, op grond van de regelen, welke 
in de gemeente Ambt-Vollenhove, onderschei
d enlijk de gemeente Blokzijl, gelden, in aan
m erking komen. Ten aanzien van de vesti
gingsvoorschriften blijft te hunnen opzichte 
de regeling van kracht, welke in de gemeente, 
waarin zij gevestigd waren, gold. 

2. H et verleenen van steun en het te werk 
stellen b ij de werkverschaffing geschieden 
m et inachtneming van de door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Socia
le Zaken goedgekeurde steuntarieven en 
werkverschaffingsloonen. 

Artikel 20. 

l. De kosten van verpleging van arme 
krankzinnigen, welke overeenkomstig artikel 
39 d er Armenwet worden voldaan uit de kas 
der gemeenten Stad-Vollenhove of Ambt-Vol
lenhove komen, voor zoover die krankzinni
gen, ten tijde dat de rechterlijke machtiging 
om h en in een gesticht te plaatsen werd aan
gevraagd, woonplaats, in den zin van het 
Burgerlijk W etboek, had,den in het naar de 
gemeente Blokzijl overgaande gebied, vanaf 
1 Februari 1942 voor rekening van de ge
meente Blokzijl; voor zoover zij woonplaats 
hadden in het overige gebied der gemeente 
Ambt-Vollenhove of in de gemeente Stad
V ollenhove komen de kosten vanaf 1 Febru
ari 1942 voor rekening der gemeente Vollen
hove. 

2. H etzelfde geldt ten aanzien van de 
kosten, voortvloeiende uit de toepassing van 
artikel 30, eerste lid, tweede zin, en tweede 
lid, en van artikel 39bis der Armenwet, voor 
zoover het b etreft de verzorging van armen, 
die ten tijde van hun opneming zich bevon
den of hoofdverblijf hadden in het gebied der 
gemeenten Stad- Vollenhove of Ambt-Vollen
hove. 

Artikel 21. 

r. Totdat op een door den burgemeester 
der gemeente Vollenhove te doen voorstel zal 
zijn beslist , mag het aantal v ergunningen, 
ond erscheidenlijk het aantal verloven A, 
ingevolge de Drankwet (Staatsblad 1931, 
n°. 476) , in die gemeente het getal acht, on
d erscheidenlijk zeven, niet te boven gaan. 

2. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 6, eerste lid, en artikel 40, tweede lid, 
d er Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) kan 
voor de gemeenten Vollenhove en Blokzijl 
een besluit , als in dat artikel bedoeld, worden 
genomen v66r 1 Januari 1943 . 

Artikel 22. 

r. Met ingang van 1 F ebruari 1942 vervalt 
in wetten en daarop gegronde voorschriften 
de vermelding van d e gem eenten Stad-Vollen
hove en Ambt-Vollenhove en wordt onder de 
gem!ente Vollenhove verstaan de krachtens 
deze beschikking gevormde gemeente van 
dien naam. 

2. Met ingang van dien datum wordt in 
alle wetten en daarop gegrond,e voorschrif
ten onder de gemeente Blokzzjl verstaan de 
gemeente, zooals zij krachtens deze beschik
king is gewijzigd. 

Artikel 23. 
Voor zoover niet anders is bepaald, worden 
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geschillen omtrent de toepassing van deze 
beschikking bes!ist door den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Binnen
landsche Zaken, den Raad van State, afdee
ling voor de geschillen van bestuur, gehoord. 

Artikel 24. 

Deze beschikking treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien harer 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant . 

's-Gravenhage, 30 Januari 1942. 

S .-G. v. h. Dep. v. B . Z., FREDERIKS. 

(Uitgeg. 30/31 Jan . 1942.) 

(Stet. no. 22) 
30 Januari 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, B.Z. n°. 3 V, tot 
wijziging van de zesde beschikking ter 
uitvoering van de achtste Verordening 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administra
tiefrechtelijk gebied (aanpassing van 
wettelijke voorschriften, welker uit
voering aan het Departement van 
Binnenlandsche Zaken is opgedragen). 

Op grond van artikel 31 van de achtste 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op adminisfratief
rechtelijk gebied en in overeenstemming met 
de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 3 / 1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 4 van de zesde beschikking ter uit
voering van de achtste Verordening van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied betreffende bijzondere maat0 

regelen op administratiefrechtelijk gebied 
(aanpassing van wettelijke voorschriften, 
welker uitvoering aan het Departement van 
Binnenlandsche Zaken is opgedragen) wordt 
als volgt gewijzigd: 

Voor ,,of artikel 2, eerste lid", wordt de 
eerste maal gelezen : ,,of artikel 2". 

Deze beschikking treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien harer 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 30 Januari 1942. 

S.-G. v. h. Dep. v. B. z., FREDER!KS. 

( Uitgeg. 2 Febr. 1942.) 

(Stet. no. 30) 
' 12 Februari 1942. EERSTE UITVOE

RINGSBESLUIT behoorende bij het 
Pachtbesluit Vischrecht 1941, N°. 882, 
Afdeeling Visscherijen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij; 

Gelet op artikel 2, lid 1 en artikel 3, lid 1, 

van het Pachtbesluit Vischrecht 1941 ; 
Hee ft goedgevonden te bepalen : 

Artikel 1. 

Dit besluit verstaat onder: 
,,Secretaris-Generaal": den Secretaris-Ge-
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neraal van het Departement van Landbouw 
en Visscherij; 

,,uitgifte van vischrecht ": het door den 
eigenaar van vischrecht aan anderen ver
schaffen van de gelegenheid tot uitoefening 
van de visscherij; 

,,beroepsvisscher": hem, die in de daad
werkelijke uitoefening van de visscherij zijn 
uitsluitend, dan we! zijn hoofdbedrijf vindt ; 

,,vereenigingen van beroepsvisschers": ver
eenigingen van personen, die zich ten doe! 
stellen ten behoeve van haar leden-beroeps
visschers vischrecht te pachteri . 

Artikel 2. 

I. Uitgifte van vischrecht op andere wijze 
dan door het aangaan van een pachtovereen
komst is verboden. 

2. Uitgifte van vischrecht aan anderen 
dan beroepsvisschers of vereenigingen van 
beroepsvisschers is verboden. 

3 . Het bepaalde in lid 1 of 2 vindt geen 
toepassing in de gevallen, waarin door den 
Secretaris-Generaal ontheffing is verleend. 

4. In geval van twijfel of een pachter 
als beroepsvisscher dan we! als vereeniging 
van beroepsvisschers moet worden aange
merkt, beslist de Secretaris-Generaal. 

Artikel 3. 
I. Iedere pachtovereenkomst moet de be

paling inhouden, dat zij van rechtswege is 
ontbonden, zoodra de Secretaris-Generaal 
verklaart, dat het water, waarop deze over
eenkomst betrekking heeft, niet op doelma
tige wijze wordt bevischt, dan we!, dat de 
pachter handelingen verricht, doet verrich
ten of toelaat, welke in strijd zijn met de 
wettelijke of reglementaire bepalingen op 
het gebied van de visscherij, of die den orde
lijken gang van zake!1 van ~-e regeling of ui_t
oefening van de vISschertJ verstoren of m 
gevaar brengen . 

2 . Binnen drie maanden na het in wer
king treden van dit besluit moet voor iedere 
Ioopende pachtovereenkomst door middel 
van een door verpachter en pachter getee
kende kennisgeving aan den Secretaris-Gene
raal worden bericht, dat de in lid 1 b edoelde 
bepaling in de pachtovereenkomst is opge
nom !n. 

Artikel 4. 
De Secretaris-Generaal kan in bijzondere 

gevallen bindende voorschriften geven ten 
aanzien van den persoon, met wien of de 
voorwaarden, waaronder een pachtovereen
komst moet worden aangegaan. 

Artikel 5. 
r. Uitgifte van vischrecht, welke in af

wijking van het bepaalde in artikel 2, lid 1 
of lid 2, plaats vond na 28 Mei 1941, doch 
v66r het in werking treden van dit besluit, 
behoeft de goedkeuring van den Secretaris-
Generaal. · 

2. Deze goedkeuring moet binnen 14 da
gen na het in werking treden van dit besluit 
door den eigenaar worden aangevraagd. 

3 . Tot den dag, waarop de beslissing 
dienaangaande is genomen, blijft de tot dus
ver ge!dende overeenkomst van kracht. 

Artikel 6. 
I. Pachtovereenkomsten, aangegaan na 
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het in werking treden van dit besluit , wor
den eerst van kracht, nadat zij zijn goedge
keurd door den Secretaris-Generaal. 

2. Aanvragen tot het verkrijgen der goed
keuring, bedoeld in het eerste lid , m oeten 
ten minste drie maanden v66r het ingaan 
van de pacht worden ingediend, onder ver
melding van namen en adressen der andere 
gegadigden. 

3. Het bepaalde in de beide voorafgaande 
leden is mede van toepassing op een aanvul
ling of wijziging van een reeds bestaande 
overeenkomst. 

4. Als aanvulling of wijziging, bedoeld in 
het vorige lid, wordt niet aangemerkt het 
opnemen van de bepaling, bedoeld in artikel 
3, lid 1. 

Art ikel 7. 
I. Onverminderd het bepaalde in de arti

kelen 2, 3 en 4 , worden pachtovereenkom
sten, welke eenmaal zijn goedgekeurd, tel
kenmale verlengd met den termijn, waarvoor 
zij oorspronkelijk zijn aangegaan, tenzij door 
den Secretaris-Generaal op verzoek van den 
eigenaar-verpachter, dan we! van den pach
ter, anders is beslist. 

2 . Een verzoek, als bedoeld in het vorige 
lid, moet, onder opgaaf van redenen, ten 
minste zes maanden v66r het beeindigen der 
pachtovereenkomst schriftelijk bij den Secre
taris-Generaal worden ingediend. 

Artikel 8. 
Wanneer is voldaan aan het bepaalde in de 

voorafgaande artikelen van dit besluit, 
wordt de toestemming, bedoeld in artikel 2 , 

lid 1, van het Pacht besluit Vischrecht 1941, 
geacht te zijn verleend. 

Artikel 9 . 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

Artikel 10. 

Dit besluit kan worden aangehaald als: 
Eerste Uitvoeringsbesluit, behoorende bij het 
Pachtbesluit Vischrecht 1941. 

's-Gravenhage, 12 Februari 1942. 
De Secr. -Gen. voornoemd, H . M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 12 Febr. 1942.) 

(Stet. no. 30) 
12 Februari 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij, N°. 930, 
Afd . Visscherijen , tot wijziging van het 
Visscherijdienstbesluit 1922 (Staatsblad 
n°. 562). 

Op grond van artikel I der Verordening 
N°. 23/ 1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Ar t ikel I. 

In het Visscherijdienstbesluit 1922 (Staats
blad n°. 562) , zooals d it Jaatstelijk is gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 20 Juni 1932 
(Staatsbl . n°. 306) , wordt overal in plaats van 
,,Rijksinstituut voor Biologisch Visscherij
onderzoek" of ,,Rijksinstituut voor Chemisch 

12 

Microbiologisch en Hydrografisch Vissche
rijonderzoek" gelezen ,,Rijksinstituut voor 
Visscherijonderzoek' '. 

Artikel 2 . 

Artikel 17 van het Visscherijdienstbesluit 
1922 (Staatsblad n°. 562) wordt gelezen: 

,, Het R ijksinstituut voor Visscherijonder
zoek bestaat uit twee afdeelingen, te weten 
de Biologische en de Chemische afdeeling. 

Het hoofd van de Biologische afdeeling 
is ambtshalve hoofd van het Rijksinstiluut 
voor Visscherijonderzoek." 

Artikel 3 . 
In artikel 18, lid 2, worden de woorden 

,,De Afdeeling Zeevisscherij " vervangen 
door: ,,Het Instituut' '. 

Artikel 4 . 
De overige bepa!ingen van het Visscherij

dienstbesluit 1922 (Staatsblad n°. 562) zijn 
van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 1 Maart 1942. 
's-Gravenhage, 12 Februari 1942. 

S.-G. v. h. Dep. v. L. en V., H. M. HIRSCHFELD. 

( Uitgeg. 12 Febr. 1942.) 

(Stet. no. 32) 
14 Februari 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Justitie tot vaststelling van den dag van 
inwerkingtreding van de nog niet in 
werking getreden bepa!ingen van de wet 
van 28 April ·1938, Staatsblad n°. 200, 
houdende wijziging van de Wet· op de 
regterlijke organisatie en het beleid der 
justitie, en tot vaststelling van daar
mede verbandhoudende voorschriften. 

Op grond van artikel II van de wet van 
28 April 1938, Staatsblad n°. 200, houdende 
wijziging van enkele artikelen van de Wet 
op de regterlijke organisatie en het beleid der 
justitie en van de artikelen 6a en 15 van de 
Wet op de regterlijke organisatie en het be
leid der justitie, en in overeenstemming met 
de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald : 

Art ikel 1. 
De bepa!ingen van de wet van 28 April 

1938, Staatsblad n°. 200, houdende wijziging 
van enkele artikelen van de Wet op de reg
terlijke organisatie en het beleid der justitie, 
treden, met uitzondering van het reeds in 
werking getreden punt VII van artikel I, 
tegelijk met dit besluit in werking. 

Artikel 2 . 

Aan de goedkeuring van den Secretaris
Generaal van het Departement van Justitie 
worden onderworpen : 

1 . de aanwijzing van een substituut-offi
cier van justitie bij een arrondissements
rechtbank als waarnemend officier van justi
tie of substituut-officier van 'justitie bij een 
andere rechtbank ; 
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2. de aanwijzing van een ambtenaar van 
het openbaar ministerie als waarnemend 
officier van justitie of substituut-officier van 
justitie bij een arrondissementsrechtbank; 

3. de aanwijzing van een ambtenaar van 
het openbaar ministerie bij een kantonge
recht als waarnemend ambtenaar van het 
openbaar ministerie bij een ander kantonge
recht; 

4. de aanwijzing van een beeedigd klerk 
ten parkette tot waarnemend ambtenaar van 
bet openbaar ministerie bij een kantonge
recht. 

Artikel 3. 
Hij, die als waarnemend advocaat-gene

raal bij een gerechtshof optreedt, is, tijdens 
den duur der waarneming, van zijn gewone 
ambtsverrichtingen ontheven, tenzij en voor 
zoover het tegendeel bij de aanwijzing tot 
de waarneming is b epaald. 

Indien hij elders moet verblijven dan ter 
plaatse, waar hij zijn vast en voortdurend 
verblijf heeft, of ter voldoening aan een 
ambtsplicht hebben moet, ontvangt hij de
zelfde vergoeding als een waarnemend pro
cureur-generaal. 

Artikel 4 . 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging in de Nederlandsche 
Staatscourant. 

's-Gravenbage, 14 Februari 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. Just., ScHRIEKE. 

( Uitgeg. 16 Febr. 1942.) 

(Stet. no. 33) 
14 Februari 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken tot 
wijziging van art . 17bis van bet Ko
ninklijk besluit van II Juli 1922 (Staats
blad n°. 444), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 6 April 1940 
(Staatsblad n°. 347). 

Op grond van de artikelen I en 2 van de 
Verordening N°. 137/1940, van artikel I van 
de Verordening N°. 23/1940 en in overeen
stemming met de artikelen 2 en 3 van de 
Verordening N°. 3/1940 van den Rijkscom
missaris voor bet bezette Nederlandsche ge
bied bepaald ik: 

Artikel 1. 

In artikel 17bis van bet Koninklijk besluit 
van II Juli 1922 (Staatsblad n°. 444), laatste
lijk gewijzigd b ij besluit van 6 April 1940 
(Staatsblad n°. 347), wordt in p!aats van 
,,1942" en ,,1952" gelezen: 1945 en 1955. 

Artikel 2. 

Deze bescbikking treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien harer 
bekendmaking in de Nederlandsche Staats
courant. 

's-Gravenhage, 14 Februari 1942. 
S .-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

(Uitgeg. 17 Febr. 1942.) 

1942 

(Stet. no. 49) 
16 Februari 1942. BESLUIT van de Secre

tarissen-Generaal van de Departementen 
van Binnenlandscbe Zaken en van 
Justitie N°. 4, betreffende de verplich
ting aanleg, instandhouding en oprui
ming van lijnen en geleidingen ten be
boeve van de verreberichtgeving te ge
doogen. 

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

Artikel 1. 

Onverminderd het bepaalde in § 2 van de 
Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Staatsblad 
n°. 7) zijn de eigenaars en beheerders van 
perceelen en gronden verplicbt den aanleg, 
de instandhouding en de opruiming van lij
nen en geleidingen, als bedoeld in artikel 1 
van die wet, aan of op die perceelen, dan we! 
in of op die gronden te gedoogen, indien naar 
bet oordeel van den directeur-generaal der 
posterijen, telegrafie en telefonie een doel
matige exploitatie van de verrebericbtgeving 
zulks redelijkerwijs noodzakelijk maakt, be
houdens het recht op een schadevergoeding 
tot een hun door den directeur-generaal toe 
te kennen bedrag. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenbage, 16 Februari 1942. 
S.-G. v. h. Dep. u. B. Z., FREDERlKS. 
S.-G. v. h . Dep. u. Just. , ScHRIEKE. 

(Uitgeg. II Maart 1942.) 

(Stet. no. 42) 
17 Februari 1942. BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken tot wij -ziging van het 
Koninklijk besluit van 16 April 1925, 
Staatsblad n°. 145, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 29, eerste lid, der 
Ongevallenwet 1921 , laatstelijk gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 24 Juni 
1939, Staatsblad n°. 855. 

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

Artikel I. 
Artikel 3 van bet Koninklijk besluit van 

16 April 1925, Staatsblad n°. 145, laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 24 Juni 
1939, Staatsblad n°. 855, wcirdt gewijzigd als 
volgt: 

1. Onder de volgnummers 45, 49, 72, 254, 
392 en 421 wordt in p!aats van ,,Rotterdam, 
daaronder niet begrepen Hoek van Holland" 
gelezen: ,,Rotterdam, daaronder niet begre
pen Hoek van Holland en de gebieden, die 
bij de bescbikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnenland-
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sche Zak.en van 24 Juli 1941, n°. 27141 B.B. 
(Nederlandsche Staatscourant 1941, n°. 143) 
aan de gemeente Rotterdam zijn toegevoegd" 

2. Onder volgnummer 40 wordt in plaats 
van ,,Rotterdam, Schiedam, Schiebroek, 
Overschie en Hillegersberg (onder Rotter
dam niet begrepen Hoek van Holland)" 
gelezen: ,,Rotterdam, Schiebroek, Overschie 
en Hilligersberg, zooals deze bestonden v66r 
de gebiedsuitbreiding van de gemeente Rot
terdam per 1 Augustus 1941 (onder R otter
dam niet begrepen Hoek van Holland) en 
in Schiedam". 

3. Onder volgnummer 454 wordt tusschen 
,,Hoek van Holland" en ,,voor zoover be
treft" ingevoegd: ,,beide zooals de gemeente
grenzen waren v66r de gebiedsuitbreiding van 
1 Augustus 1941". 

Artikel II. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 1 Augustus 1941. 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

's-Gravenhage, 17 Februari 1942. 
Wnd. S .-G. v. h. Dep. v. S . Z ., VERWEY. 

(Uitgeg. 2 Maart 1942.) 

(Stet. no. 66) 
19 Februari 1942 . UITVOERINGSBE

SLUIT van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenland
sche Zak.en betreffende den intercom
munalen brandmeldingsdienst en de 
samenwerking van brandweren ten aan
zien van hulpverleening. 

Op grond van het bepaalde in artikel 4, 
onder 7, van het Besluit Brandweerwezen 
en in overeenstemming m et de §§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Neder!andsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 

In dit besluit wordt verstaan 
1) onder ,,verzorgingsgebied": het grond

gebied, ten opzichte waarvan de zorg voor 
de brandbestrijding aan een gemeente is 
opgedragen; 

2) onder ,,materieel" : alle voorwerpen, 
welke bij het bestrijden van brand direct 
of indirect bruikbaar kunnen zijn. 

Van den intercommunalen brandmeldings
dienst. 

Artikel 2 . 

De burgemeesters richten den intercom
munalen brandmeldingsdienst in volgens de 
aanwijzingen van den hoofdinspecteur van 
het Brandweerwezen. 

Van de samenwerking der brandweren ten 
aanzien van de hulpverleening. 

Artikel 3. 
(1) De burgemeesters zijn gehouden, de 

gemeentelijke brandweren bij het bestrijden 
van brand binnen een afstand van 15 km, ge
rekend van de grens van het verzorgingsge
bied, onderling hulp te doen ver!eenen. 
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(2) De burgemeesters van door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken aangewezen gemeen
ten zijn gehouden, de gemeentelijke brand
weer ook buiten den vorenbedoelden afstand 
van 15 km bijstand te doen verleenen, indien 
de hulp, bedoeld in het vorig lid, in geval van 
een omvangrijken brand of ernstige vrees 
voor het ontstaan daarvan onvoldoende 
geacht moet worden. 

(3) De hoofdinspecteur van het Brand
weerwezen geeft nadere aanwijzingen om
trent de uitvoering van het bepaalde in de 
delen 1 en 2 en in het bijzonder omtrent de 
volgorde, waarin brandweren te hulp moeten 
worden geroepen. 

Artikel 4. 
De burgemeesters treffen alle maatregelen, 

welke een doeltreffende hulpverleening kun
nen bevorderen. 

Artikel 5. 
(1) De hulpverleening vindt plaats op 

eerste aanvraag van den burgemeester van 
de hulpverlangende gemeente of namens 
dezen. 

(2) De aanvraag wordt gericht tot den 
burgemeester van de gemeente, welker 
brandweer te hulp wordt geroepen, of tot 
dengene, die daartoe door dezen is aange
wezen . 

Artikel 6. 
(1) Zoodra een aanvraag is ingekomen, 

wordt door of vanwege den burgemeester 
van de gemeente, welker brandweer te hulp 
wordt geroepen, behoudens in een geval, 
bedoeld in art. 11, lid l, aan den commandant 
van die brandweer opdracht gegeven, het 
door dezen noodig geachte personeel en 
materiee l ten spoedigste naar de plaats van 
den brand te doen uitrukken. 

(2) Bij aankomst ter plaatse van den brand 
meldt de bevelvoerder van het uitgerukte 
personeel en materieel zich aldaar bij den 
commandant van de brandweer van de hulp
verkrijgende gemeente en stelt zich met dit 
personeel en materieel ter beschikking. 

(3) De leiding van het blusschingswerk be
rust, onverminderd het bepaalde in artikel 
222 der gemeentewet en in artikel 2, lid 3, 
van het Besluit Brandweerwezen, bij den 
commandant van de brandweer van de hulp
verkrijgende gemeente. 

(4) Het uitgerukte personeel van de 
brandweer van de hulpverleenende gemeente 
blijft, onverminderd het bepaalde in artikel 
2, lid 3, van het Besluit Brandweerwezen, 
uitsluitend onder de rechtstreeksche bevelen 
van den eigen bevelvoerder. 

(5) Indien de brandweer van de hulpver
leenende gemeente op het terrein van den 
brand aankomt voordat de brandweer van 
de hulpverkrijgende gemeente aanwezig is, 
neemt zij onmiddellijk het blusschingswerk 
ter hand. De leiding berust in dit geval bij 
den bevelvoerder van het eerstaanwezenden 
brandweerpersoneel todat de commandant 
van de brandweer van de hulpverkrijgende 
gemeente ter plaatse aankomt. · 

Artikel 7. 
(1) De hulpver!eening wordt geeindigd op 
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Jast van den burgemeester van de hulpver
krijgende gemeente of van dengene, die hem 
bij de bevelvoerder bij den brand vervangt. 

(2) Alsdan stellen de bevelvoerder van de 
brandweer der hulpverkrijgende gemeente 
en die van het uitgerukte personeel en mate
rieel der hulpverleenende brandweer een 
schriftelijke verklaring op omtrent c\en tijd 
gedurende welken personeel en materieel 
van de hulpverleenende brandweer ter plaat
se van den brand aanwezig zijn geweest of 
in reserve gehouden. De verklaring bevat 
voorts zooveel mogelijk gegevens, noodig 
voor de toepassing van het bepaalde in arti
kel 8. 

(3) De verklaring, bedoeld in het vorig lid, 
wordt in tweevoud opgemaakt overeenkom
stig ·een door d_en hoofdinspecteur van het 
Brandweerwezen vastgesteld formulier. 

(4) De bevelvoerders, bedoeld in lid 2, doen 
een exemplaar der verklaring, nadat deze is 
onderteekend, ten spoedigste aan den burge
meester van hun gemeente toekomen. 

Artikel 8. 
(I) Behoudens in het geval, dat hulpver

leening, bedoeld in artikel 3, lid r, in onder
ling overleg kosteloos geschiedt, vergoedt 
de hulpverkrijgende gemeente aan de hulp
verleenende gemeente: 

I) de uitgaven aan bezoldiging, loonen en 
andere kosten voor het voor de hulpver
leening uitgerukte personeel vo!gens de plaat
selijke brandweerverordening der hulpver
leenende gemeente ; 

II) de kosten van vernieuwing of herstel
ling van l:iij de hulpverleening verloren ge
gaan, verbruikt of beschadigd materieel -
brandstof en schuim, daaronder begrepen -; 

III) de kosten van het gebruik van het 
voor de hulpverleening uitgerukte materieel, 
met inachtneming van de volgende maxima: 

r) voor een autobrandspuit of een motor
brandspuit met een trekker (300 m brand
slang met toebehooren in beide gevallen in
begrepen): 

a. van groot vermogen (capaciteit 
van 2000 I of meer per minuut bij een 
opvoerhoogte van 80 m), per ge
bruiksuur . . . . . . . . . . . . f 12.50 

b. van middel vermogen (capaci-
teit van 1500 tot 2000 I per minuut bij 
een opvoerhoogte van 80 m), per ge
bruiksuur . . . . . . . . . . . . 10.-

c. van klein vermogen (capaciteit 
van minder dan 1500 I per minuut bij 
een opvoerhoogte van 80 m) per ge
bruiksuur . . . . . . . . . . . . 5.-

2) voor een motorbrandspuit zon
der trekker (300 m brandslang met 
toebehooren daarbij inbegrepen): 

a. van groot vermogen (capaciteit 
van 2000 I of meer per minuut bij een 
opvoerhoogte van 80 m), per ge-
bruiksuur . . . . . . . . . . . . 7 .50 

b. van middel vermogen (capaci-
teit van 1500 tot 2000 I per minuut bij 
een opvoerhoogte van 80 m), per ge
bruiksuur . . . . . . . . . . . . 5.-

c. van klein vermogen (capaciteit 
van minder dan 1500 I per minuut bij 
een opvoerhoogte van 80 m), per ge
bruiksuur . . . . . . . . . . . . 2. 50 
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3) voor een handbrandspuit, een 
slangenwagen of een daarmede gelijk 
te stellen werktuig (300 m brandslang 
met toebehooren daarbij inbegrepen), 
per gebruiksuur . . . . . . . . . 2.-· 

4) voor elken meter brandslang met 
toebehooren boven de onder r), 2) en 
3) genoemde hoeveelheid per ge-
bruiksuur . . . . . . . . . . 0.05 

5) voor een autobrandladder per 

geg)u!~~~uree~ · b~a~diadd~r ·p~r ge~ 
12

"
50 

bruiksuur . . . . . . . . . . . . 3.-
(2) Inc\ien een brandweer wegens Joos 

alarm voor het verleenen van hu!p is uitge
rukt of, op het terrein van den brand aan
gekomen, geen dienst behoeft te doen, ver
goedt de gemeente, welke de hulp heeft ge
vraagd, de kosten, bedoeld in lid r, onder 
I en II. 

Artikel 9 . 

(r) Het tijdvak, waarover de kosten be
doeld in het vorig artikel, worden vergoed . 
vangt aan op het tijdstip, waarop het des~ 
betreffenc\ personeel met het materieel voor 
het verleenen van hulp zijn standp!aats ver
laat en eindigt op het tijdstip, waarop het 
da;ir is teruggekeerd. 

(2) Voor het vaststellen van het aantal 
uren van dat tijdsvak worden de tijdstippen 
in het vorig lid bedoeld, geacht samen t; 
vallen met : 

r) den aanvang van het volgens de tijd
rekening loopende uur, indien het aantal 
minuten, op die tijdstippen in dat uur ver
streken, minder dan dertig bedraagt; 

2) het einde van het vo!gens de tijdreke
ning loopende uur, indien het aantal minuter> 
op die tijdstippen in dat uur verstreken, der
tig of meer bedraagt. 

(3) Is het tijdvak, bedoeld in lid r, in zijn 
geheel minder dan dertig minuten, dan wordt 
het als een vol uur in aanmerking gebracht. 

(4) Het tijdvak, bedoeld in lid r, wordt 
voor de berekening van de kosten, bedoeld 
in artikel 8, lid r , onder III, verminderd met 
het aantal uren, dat het brandweermaterieel 
in reserve is gehouden. Voor de berekening 
van dat aantal uren is het bepaalde in lid 2 
van dit artikel van overeenkomstige toepas-
sing. 

Artikel ro. 
Wanneer de hoofdinspecteur of een dis

trictsinspecteur van het Brandweerwezen 
krachtens het bepaalde in artikel 2, lid 3, 
van het Besluit Brandweerwezen, aan een 
brandweer de verplichting oplegt bij het be
strijden van brand huip te verleenen, is het 
bepaalde in de artikelen 6 tot en met 9 en in 
artikel 12 van overeenkomstige toepassing. 

Artikel II. 

(r) Wanneer krachtens artikel 3, lid 2,. 
hulp wordt gevraagd, is de burgemeester 
niet gehouden aan de aanvraag gevolg te 
doen geven, indien en voor zoover door het 
verleenen van hulp de brandveiligheid van 
het verzorgingsgebied gevaar zou loopen. Dit 
geval wordt ender meer geacht aanwezig te 
zijn, indien geen voldoende personeel en 
materieel zouden achterblijven om een begin 
van brand zelfstandig te bestrijden. 
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(2) De burgemeester doet van de verhin
dering, onverwijld mededeeling aan den bur
gemeester van de gemeente,. welke de hulp 
heeft gevraagd of aan hem, die daartoe 
door dezen is aangewezen. 

Slotbepalingen . 
Attikel 12. 

Bij geschillen in zake de toepassing van 
dit besluit beslist de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, den hoofdinspecteur van het Brand
weerwezen gehoord. 

Artikel 13. 
(1) Dit besluit treedt in werking met in

gang van den dag, volgende op dien zijner 
plaatsing in de N ederlandsche Staatscourant . 

(2) Het wordt aangehaald als,, Uitvoerings
besluit hulpverleening brandwezen I". 

(3) Regelingen ter gemeenschappelijke be
hartiging van de brandbestrijding blijven 
van kracht tot het tijdstip, waarop de aan
wijzingen, bedoeld in artikel 3, lid 3, voor de 
betreffende gemeenten ten uitvoer zijn ge
legd. Met ingang van dat tijdstip vervallen 
zij, voor zoover zij in strijd zijn met het bij 
of krachtens dit besluit bepaalde . 

's-Gravenhage, 19 Februari 1942 . . 
S.-G. v . h. Dep. v. B. Z., FREDERlKS. 

( Uitgeg. 7 April 1942). 

{Stet. no. 38) 
21 Febrnari 1942. BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, B.Z. N°. 1 
B.B., betreffende de tijdelijke vaststel
lini; van een maatstaf voor de hefting van 
schoolgelden en andere gemeentelijke 
heftingen. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 
Indien ingevolge een gemeentelijke ver

ordening de hefting van schoolgelden, be
smettelijke-ziektengelden, rechten voor in
enting tegen typhus en paratyphus of andere 
geweent~lijke heftingen, naar den maatstaf 
van de gemen6 de hoofdsom, bedoeld in ar
tikel 63, lid 4, sub b, der Lager-onderwijswet 
1920, dient te geschiederi over een tijdvak, 
vallende na het belastingjaar 1940-1941, 
wordt deze verordening, zoolang het tegen
deel niet van Rijks- of gemeentewege bepaald 
is, geacht voor te schrijven, dat de vaststel
!ing der verschuldigde bedragen geschiedt 
overeenkomstig de gemengde hoofdsom voor 
het belastingjaar 1940-1941. 

Artid:el 2. 
(T) De burgemeester is bevoegd voor 

bepaalde gevallen of groepen van gevallen 
van hetgeen in het voorgaande artikel is be
paald af te wijken, indien ten gevolge daarvan 
het verschuldigde bedrag belangrijk te hoog 
of te laag zou worden berekend. 

(2) Bij de daaromtrent te nemen beslissing 
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wordt het verschuldigde bedrag in overeen
stemming met de strekk1ng der heffingsver
ordening vastgesteld. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den dag, volgende op dien zijner bekend
making, welke geschiedt in de N ederlandsche 
Staatscourant. 

's-Gravenhage, 21 Feb.ruari 1942. 
S.-G. v. h. Dep. l' . B. Z., FREDERlKS. 

( Uitgeg. 24 Febr. 1942.) 

(Stet. no. 40) 
26 Februari 1942. BESLUIT van den Secre

taris Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij, Directie van 
den Landbouw, N°. 2612, Afdeeling III, 
en van den waarnemend Secretaris 
Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken van 17 Februari 1942 
N°. 191 E/doss . 1, Afdeeling Volksge~ 
zondheid, betreffende het vaststellen 
der districten (ambtsgebieden) van de 
inspecteurs-districtshoofden van den 
Veeartsenijkundigen Dienst, tevens in
specteurs van de volksgezondheid, be
last met het toezicht op de naleving van 
de bepalingen van de Vleeschkeurings
wet, Staatsblad 1919, n°. 524 . 

Op grond van § 1 van de Verordening No. 
23/1940 van 21 Juni 1940 en in overeenst em
ming met de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 
3/1940 van 29 Mei 1940 van den- Rijkscom
missaris voor het bezette N ederlandsche ge
bied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
In afwijking van artikel 1, sub 3, van het 

Koninklijk besluit van 25 April 1922,Staats
blad n°.219, en van het Koninklijk besluit 
van 31 December 1924, Staatsblad n°. 62, 
zooals deze laatstelijk gewijzigd zijn bij be
sluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Landbouw en Visscherij en 
van den waarnemend Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken van 
29 November 1940, Directie van den Land
bouw, Afdeeling III, n°. 9774, wordt het 
Rijk ten behoeve van den Veeartsenijkundi
gen Dienst en van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid, in het bijzond,er belast met 
het toezicht op de naleving van de bepalin
gen van de Vleeschkeuringswet, Staatsblad 
1919, n°. 524, v erdeeld in de volgende dis
tricten (ambtsgebieden): 

District (ambtsgebied) Groningen-Dren
the. 

De provincien Groningen en Drenthe, met 
uitzondering van de gemeente Vledder, be
nevens de Overijsselsche gemeenten Stap
horst en Wanneperveen. 

District (ambtsgebied) Fries/and. 
De provincie Friesland, de eilanden Vlie

land en Terschelling, het voormalige eiland 
Urk en de Noordoostpo\der. 

District (ambtsgebied) Overijssel-oostelijk 
Gelder land. 

De provincie Overijssel, met uitzondering 
K . 2663 
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van de gemeenten Staphorst en Wanneper
veen, de Drentsche gemeente Vledder en de 
Geldersche gemeenten Aalten en Dinxperloo, 
Borculo, Eibergen, Gorssel, Groenlo, Hen
gelo (G.), Hummelo en K eppel, Laren (G.) 
Lichtenvoorde, Lochem, Neede, Ruurlo , 
Steenderen, Vorden, Warnsveld , Winters
wijk, Wisch, Zelhem en Zutphen. 

District (ambtsgebied) oostelijk Utrecht
Midden Gelderland. 

Het gedeelte van de provincie Ut recht, 
niet behoorende tot de districten (ambtsge
bieden) Noordholland-noordwestelijk U
trecht en noordelijk Zuidholland-westelijk 
Utrecht, alsmede het gedeelte van de pro
vincie Gelderland, niet behoorende tot de 
districten (ambtsgebieden) Overijssel-ooste
lijk Gelderland, oostelijk Noordbrabant-zui
<ielijk Gelderland en zuidelijk Zuidho!land. 

District (ambtsgebied) Noordholland
noordwestelijk Utrecht. 

De provincie Noordholland, met uitzonde
ring van de eilanden Vlieland en Terschelling 
en het voorma!ige e iland Urk, benevens de 
Utrechtsche gemeenten: Abcoude, Breukelen 
Nijenrode, Breukelen-St. Pieter, Kockengen, 
Laag Nieuwkoop, Loenen, Loenersloot , 
Loosdrecht, Mijdrecht, Nigtevegt, Ruwiel, 
Tienhoven, Vinkeveen, Vreeland en Wilnis. 

District (ambtsgebied) noordelijk Zuid
holland-westelijk Utrecht. 

De provincie Zuidholland, m et uitzonde
ring van de gemeenten behoorende t ot het 

district (ambtsgebied) zuidelijk Zuidho!land, 
.1enevens de Utrechtsche gemeenten Ben
schop, Harmelen, Hoenkoop, Jaarsve1~ 
Kamerik, Linschoten, Lopik, Montt oort, 
Polsbroek, Sne!rewaard, Vreeswijk, Willige
Langerak, Willeskop, I]sselstein en Zegveld_ 

District (ambtsgebied ) zuidelijk Zuid
holland. 

Omvattende de gemeenten : a. gelegen ten 
zuiden van Lek, Nieuwe Maas, Scheur en 
Nieuwen Waterweg; b. Ammerstol , Bergam
bacht, Bergschenhoek, Berke! , Berkenwoude, 
Capelle a/d I]s~el, Krimpen a/d Lek, Krim-
1>en a/d I]ssel, Lekkerkerk, Maas!and, Maas
sluis, Ouderkerk, Rotterdam, Schiedam, 
Schoonhoven, Stolwijk, Vlaardingen en 
Vlist , benevens de Geldersche gemeenten 
Herwijnen en Vuren. 

District (ambtsgebied) Z eeland- westelijk 
N oordbrabant. 

De provincie Zeeland, benevens het gedeel
te van de provincie Noordbrabant ten oosten 
begrensd door en m et inbegrip van de ge
meenten Hooge en Lage Zwaluwe, Terheij
<ien, Teteringen, Nieuw-Ginneken en Chaam. 

District (ambtsgebied) oostelijk N oordbra
bant-zuidelijk Gelder/and. 

De provincie Noordbrabant , m et uitzon
<iering van de gedeelten, behoorende tot de 
<iistr icten (ambtsgebieden) Zeeland-weste
lijk Noordbrabant en Limburg, b enevens de 
G eldersche gemeente: Ammerzoden, Appel
tern, Balgoy, Batenburg, Beesd, Borgharen, 
Beuningen, Beusichem , Brake!, Buren, Buur
ma!sen, Culemborg, Deil, Dreumel, Driel, 
Druten, Echteld , Est en Opijnen, Ewijk, Ga-
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meren, Ge!dermalsen, Groesbeek, Haaften, 
Hedel, Heerewaarden , Heumen, Horssen, 
Hurwenen, K erkwijk, Maurik, Millingen, 
Nederhem ert , Nijmegen , Ophemert, Over
asselt, Poederoijen, Rossum, Tie!, Ubbergen, 
Varik, Waardenburg, Wadenoijen, Warne!, 
Wijchen, Zal t bommel, Zoelen en Zuilichem. 

District (ambtsgebied) Limburg. 
De provincie Limburg b enevens de N oord

brabantsche gemeenten Budel en Maarheeze. 

Art ikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op 1 Januari 
1942. 

's-Gravenhage, 26 Februari 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. L. en V., H . M. HIRSCHFELD. 

Wnd. S .-G. v. d. Dep. v. S . Z., V E RWEY. 

( Uitgeg. 26 F ebr. 1942.) 

(Stet. no. 53) 
28 Februari 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, N°. 238 G/doss. 1, Afd. 
Volksgezondheid, tot wijziging van de 
Drankwet ((Staatsblad 1931 , n°. 476). 

Op grond van § l der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
In artikel 81b, eerste lid, van de Drankwet 

(Staatsblad 1931, n°. 476) wordt tweemaal in 
p!aats van ,,1942" ge!ezen: 1943. 

Artikel 2 . 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag na dien van zijn afkondiging. 

's-Gravenhage, 28 Februari 1942. 
Wnd. S.-G. v. h . Dep. v . S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 17 Maart 1942.) 

(Stet, no. 75) 
3 Maart 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, tot wijziging der Onge
vallenwet 1921. 

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

Artikel I. 
Tusschen de artikelen 4 en 5 der Ongeval

lenwet 1921 wordt een nieuw artikel inge
voegd, luidende: 

,,Artikel 4a. 
Voor de toepassing van deze wet wordt 

een v rij beroep geacht te worden uitgeoefend 
als verzekeringsp!ichtig bedrijf in een verze
keringsp!ichtige onderneming.". 

Artikel II. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van l Juli 1942. 
2 
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De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

's-Gravenhage, 3 Maart 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S . Z., VERWEY. 

(Stet. no. 46) 
5 Maart 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Financien tot intrekking van den nik
kelen stuiver. 

Op grond van § 1 van de Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald ; 

Artikel 1. 

In de Muntwet 1901 (Staatsblad n°. 132), 
laatstelijk gewijzigd bij het besluit van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien van 10 Januari 1942 (Neder
landsche Staatscourant van 15 Januari 1942, 
n°. 10), worden de volgende wijzigingen aan
gebracht; 

Artikel 2, onder II. 
Het bepaalde onder letter b vervalt; de 

letters c en d worden vervangen onderschei
denlijk voor de letters b en c. 

Artikel 6. 
In de tabel vervalt hetgeen betrekking 

heeft op den nikkelen stuiver. 
Artikel 9bis vervalt. 

Artikel 2. 

De in omloop zijnde gangbare nikkelen 
stuivers worden op het tijdstip van het in 
werking treden van dit besluit buiten omloop 
gesteld. Zij kunnen tot en met 14 Maart 1942 
tot elk bedrag worden ingewisseld bij de kan
toren van de N ederlandsche Bank N. V . en 
bij de Postkantoren, de Bijkantoren en Hulp
kantoren der Posterijen en de Poststations 
in Nederland. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

van afkondiging in de Nederlandsche Staats
courant . 

's-Gravenhage, 5 Maart 1942. 
Wnd. S.-G . v. h. Dep. v. F., 

M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg . 6/7 Maart 1942.) 

(Stet. no. 47) 
5 Maart 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, B.Z. 
N°. 7 B.B., tot wijziging van de uitvoe
ring der Gemeentewet. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken ; 

Gelet op artikel 224, vijfde lid, der Ge
meentewet; 

Heeft op grond van § 1 der Verordening 
N°. 23/1940 in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche gebied besloten; 

Ji.et Koninklijk besluit dd. 12 Januari 1932, 
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Staatsblad n°. 8, te wijzigen in dier voege, dat 
aan het gestelde onder I van genoemd besluit 
met inachtneming van de alphabetische volg
orde, worden toegevoegd de namen der ge
meenten Beek (N.-B.) en Nieuw-Ginneken. 

's-Gravenhage, 5 Maart 1942. 
S.-G. v. h. Dep . v. B. Z., FREDERIKS. 

(Stet. no. 49) 
9 Maart 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien betreffende de wijzi
ging van de Pensioenwet 1922. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken ; 

Gelet op zijn beschikking van 31 Januari/2 
Februari 1942 tot wijziging en aanvulling van 
de artikelen 3, 27, ;10, 40, 42, ,12a, 133 en 134 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblod n°. 240), 
opgenomen in de Nederlandsche Staatscou
rant van 3 Februari 1942, n°. 23; 

Heeft op grond van artikel 2 der Verorde
ning N°. 137/ 1940 betreffende de regeling van 
de rechtspositie (rechtliche und finanzielle 
VerhiHtnisse) van ambtenaren en overig per
soneel, alsmede van bepaalde beeedigde per
sonen, en in overeenstemming met de artike
len 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris vocr het bezette Ne
derland5che gebied; 

Goedgevonden te bepalen; 
A. dat in de hierna vermelde artikelen van 

die beschikking de daarachter aangegeven 
wijziging wordt aangebracht ; 

r. Artikel 4. In de tweede alinea van de 
nieuwe !ittera d van artikel 40, eerste lid. 
van de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) 
wordt in plaats van ,,artikel 4, eerste lid, 
onder e", gelezen; artikel 4, eerste lid, onder /_ 

2. Artikel 6. In het nieuwe vijfde lid van 
artikel 42a van de Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240) wordt in plaats van ,,ten laste,. 
gelezen ; ter bate. 

3. Artikelen 7 en 8. In plaats van .,1 
Januari 1942" wordt gelezen; l Maart 1942. 

B. dat deze beschikking in de Nederland
sche Staatscourant wordt geplaatst. 

's-Gravenhage, 9 Maart 1942. 
S .-G. v. h. Dep. v. B . Z ., 

(Stet. no. 62) 

H. w. J. MULDER, 1.-S.-G. 
(Uitgeg. II Maart 1942.} 

II Maart 1942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken betreffende aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 17 December 
1919 (Staatsblad n°. 814) tot uitvoering 
van de artikelen 329 en 331 der Invali
diteitswet, zooals dat besluit laatstelijk. 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
25 Mei 1938 (Staatsblad n°. 883). 

Op grond van de artikelen 329 en 331 der 
Invaliditeitswet en in overeenstemming met 
de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald ; 
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Artikel 1. 

Het Koninklijk besluit van 17 December 
1919 (Staatsblad n°. 814) tot uitvoering van 
de artikelen 329 en 331 der Invaliditeitswet, 
zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij 
Koninklijk befluit van 25 Mei 1938 (Staats
blad n°. 883), wordt als volgt gewijzigd: 

I. 
Aan artikel 5, eerste lid, wordt een nieuwe 

alinea toegevoegd, luidende: ,.De nagevor
derde bedragen aan premie vorenbedoeld 
kunnen ook verantwoord worden door het 
machinaal aanbrengen op de rentekaart van 
een stempelafdruk, bevattende de aandui
ding ,.Bet.(aalde) nav.(ordering)", den datum 
van stempeling, de waarde-aanduiding, de 
vermelding R(aad) v(an) A.(rbeid) , gevolgd 
door den naam van de plaats van vestiging" . 

II. 
In artikel 6 worden tusschen de woorden 

,.zegels" en ,.op" ingevoegd de woorden ,.of 
stelt den stempelafdruk". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 2 Februari 1942. 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant p!aats vinden. 

's-Gravenhage, 11 Maart 1942. 
Wnd. S .-G. v. h. Dep. v. S . Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 30 Maart 1942.) 

(Stet. no. 51) 
13 Maart 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Financien tot intrekking van den bron
zen cent. 

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

Artikel 1. 

In de Muntwet 1901 (Staatsblad n°. • 132) 
laatstelijk gewijzigd bij het besluit van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien van 5 Maart 1942 (Nederland
sche Staatscourant van 6 en 7 Maart 1942, n°. 
46), worden de volgende wijzigingen aange
bracht; 

Artikel 2, onder II : 
Van het bepaalde onder letter b vervallen 

de woorden ,.de cent", benevens de daar
achter gestelde punt-komma. 

Artikel 6. 
In de tabel vervalt hetgeen uitsluitend 

betrekking heeft op den bronzen cent. 
In art. 10 vervallen de woorden ,.1 cent", 

benevens de daarachter gestelde komma. 

Artikel 2. 

De in omloop zijnde gangbare bronzen 
centen worden op het tijdstip van het in 
werking treden van dit besluit buiten omloop 
gesteld. Zij kunnen tot en met II April 1942 
tot elk bedrag worden ingewisseld bij de 
kantoren van de Nederlandsche Bank N. V. 
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en bij de postkantoren, de bijkantoren en 
hulpkantoren der posterijen en de poststati
ons in Nederland. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

van afkondiging in de Nederlandsche Staats-
courant. · 

's-Gravenhage, 13 Maart 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., 

( Stet. no. 104) 

M . ROST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg. 13/14 Maart 1942,) 

16 Maart 1942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat, houdende vervanging van 
het Electrotechnisch Mijnreglement 
1939. 

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

Artikel 1. 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
elec_trische. installatie van !age spanning: 

electnsche mstallatie met een nominale 
spanning van ten hoogste 500 volt tusschen 
twee po!en of phasen; 
. electrische installatie van hooge spanning: 
electrische installatie met een nominale 
spanning van meer dan 500 volt tusschen 
twee po!en of phasen. 

Artikel 2. 

Alie stukken, in dit reg!ement bedoeld 
moeten te alien tijde op aanvrage, behalv~ 
aan de in artikel 7 van het Mijnreglement 
1939 genoemde ambtenaren, ter inzage wor
den verstrekt aan den toegevoegden Electro
technisch-Adviseur. 

Artikel 3. 
De Inspecteur•Generaal der Mijnen is be

voegd, de bestuurders van de mijn gehoord, 
ter zake van het geven van nadere voor
schriften, de onder- en bcivengrondsche wer
ken in verband met den aard en de grootte 
van het ontploffingsgevaar in gevarenklassen 
in te deelen . 

Artikel 4. 
1. De Inspecteur-Generaal der Mijnen kan 

voor electrische machines, transformatoren, 
schakel- en verdeelinrichtingen, toestellen 
en toebehooren van leidingen overlegging 
vorderen van een beproevingscertificaat, af
gegeven door een door hen erkende instelling. 

2. Een erkenning, als in het vorig lid 
bedoeld, kan door den Inspecteur-Generaa! 
der Mijnen te alien tijde worden ingetrokken. 

Artikel 5. 
De Inspecteur-Generaal der Mijnen is, 

indien gevaar bestaat voor het vrijkomen van 
groote hoeveelheden mijngas of kolenstof. 
bevoegd, de bestuurders van de mijn gehoord. 
het gebruik van electriciteit in de onder
grondsche werken geheel of gedeeltelijk 
te verbieden of te beperken. 
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Artikel 6. 
Alvorens tot den aanleg of de uitbreiding 

of vernieuwing van belangrijke electri 0 che 
inrichtingen van hooge spanning en, voor 
zoover door den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen verlangd, ook van die van !age span
ning wordt overgegaan, moeten aan den 
Inspecteur-Generaal der Mijnen tijdig drie 
exemplaren van een duidelijke schematische 
voorstelling, volgens welke de installatie zal 
worden ingericht, worden overge!egd. 

Artikel 7. 
Electrische installaties moeten zoowel in 

het algemeen als in onderdeelen zoodanig 
zijn aangelegd, dat het ontstaan van brand 
en ontploffing en van gevaarlijke stroomover
gangen op of verwonding van personen, zoo
w el bij het gebruik en de bediening, als bij 
berstellings-, onderbouds-, onderzoekings-, 
meet- en controlewerkzaamheden, zooveel 
mogelijk te voorkomen. 

Artikel 8. 
Electrische machines, transformatoren, 

scbakel- en verdeelinrichtingen, toestellen, 
leidingen en toebebooren van leidingen moe
ten zoodanig zijn samengesteld, ingericht, 
opgesteld, aangebracbt, beschermd, aange
sloten en gebruikt, dat bet ontstaan van 
brand en ontploffing en van gevaarlijke 
stroomovergangen op of verwonding van 
personen, zoowel bij bet gebruik en de be
diening als bij berstellings-, onderhouds-, 
onc e:zoekings-, meet- en controlewerkzaam
beden, zooveel mogelijk is voorkomen. 

Artikel 9. 
Elech ische machines, transformatoren, 

toestellen, leidingen en toebehooren van lei
dingen, welke zijn opgesteld, aangebracht 
of gebruikt op p!aatsen, waar gevaar bestaat 
dat een hooge omgevingstemperatuur kan 
ontstaan, moeten zoodanig zijn samengesteld, 
dat hun temperatuur niet boven de hoogst 
toelaatbare kan stijgen. 

Artikel 10. 
Op plaatsen, waar de kans op mechanische 

beschadiging groot is, moeten electrische 
machines, transformatoren, schakel- en ver
deelingsinrichtingen, toestellen, leidingen en 
toebehooren van leidingen zoodanig zijn be
schermd, dat mecbanische beschadiging zoo
veel mogelijk wordt voorkomen. 

Artikel II. 

Werkzaamheden, bestaande uit het ge
bruik en de bediening, dan we! uit het aan
leggen, uitbreiden, vernieuwen, wijzigen, 
berstellen, onderhouden, onderzoeken, meten 
en controleeren van electrische inrichtingen 
moeten zoodanig geschieden, dat het ont
staan van brand en ontploffing en van ge
vaarlijken stroomovergang op of verwonding 
van personen zooveel mogelijk is voorkomen. 

Artikel 12. 
De Inspecteur-Generaal der Mijnen is be

voegd, de bestuurders van de mijn gehoord, 
betreffende de uitvoering van het bepaalde 
in de artikelen 7 tot en met 11 nadere voor
schriften te geven. 
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Artikel 13. 
Alie ingevolge bet Mijnreglement 1906 

en bet Electrotecbnisch Mijnreglement 1939 
genomen besluiten en gegeven vergunningen, 
ontheffingen, voorschriften of verdere beslis
singen blijven, voor zoover zij niet met de 
bepalingen van dit besluit in strijd zijn, van 
kracht totdat zij worden ingetrokken of ge
wijzigd. 

Artikel 14. 
Met betrekking tot de in dit besluit vast

gestelde voorschriften is het bepaalde in de 
boofdstukken I, XV en XVIII van het 
Mijnreglement 1939 van toepassing. 

Artikel 15. 

I. Dit besluit treedt in werking 4 maanden 
na den dag zijner afkondiging. 

2. Het Electrotechnisch Mijnreglement 
1939 vervalt met ingang van den dag van 
het in werking treden van dit besluit. 

Artikel 16. 
Dit reglement kan worden aangehaald 

onder den titel: Electrotechnisch Mijnregle
ment 1942. 

's-Gravenhage, 16 Maart 1942. 
De Secretaris-Generaal voornoemd, 

D. G. w. SPlTZEN. 

( Uitgeg. 2 ]uni 1942.) 

(Stet. no. 62) 
26 Maart 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Financien tot wijziging van de Bankwet 
1937 (St:zatsbhd 1937, n°. 401) en van 
bet Koninklijk Besluit van 26 Maart 
1940 (Staatsblad n°. 482). 

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

Artikel I. 
In artikel 23 van de Bankwet 1937 (Staats

blad 1937, n°. 401) wordt na het woord 
,,muntmateriaal" ingevoegd: ,,dan we! door 
saldo's bij banken in het buitenland of door 
buitenslands betaalbare cheques, wisselbrie
ven, and er bandelspapier en schatkistpapier,''. 

Artikel 2. 

In het bepaalde onder (2) van het Konink
lijk Besluit van 26 Maart 1940 (Staatsblad 
n°. 48~) ~ .ordt tussche~ de woorden ,,munt
matenaal en ,,met d1en verstande" inge
voegd : ,,dan we! door saldo's bii banken in 
het buitenland of door buitenslands betaal
bare cheques, wisselbrieven, ander bandels
papier en schatkistpapier,". 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

van afkondiging in de Nederlandsche Staats
courant. 

's-Gravenhage, 26 Maart 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., 

M. ROST VAN TONNINGEN, 

(Uitgeg. 30 Maart 1942.) 
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(Stet. no. 61) 
27 Maart 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
No. 16675 J.A., Directie van Handel en 
Nijverheid, tot wijziging van het Win
kelsluitingsbesluit 1941. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart; 

Gelet op zijn besluit van IO September 
1941 , n°. 41007 J .A., Directie van Handel en 
Nijverheid, tot afwijking van de Winkel
sluitingswet 1930, Staatsblad n°. 460 (Winkel
sluitingsbesluit 1941, Nederlandsche Staats
courant van IO September 1941, n°. 176), 
zooals dat sindsdien is gewijzigd op grond 
van § 1 van de Verordening n°. 23/1940 en 
in overeenstemming met de §§ 2 en 3 van 
de Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied; 

Heeft goedgevonden te bepalen: 

Artikel 1. 
In artikel 9 van het Winkelsluitingsbesluit 

1941 worden de navolgende wijzigingen aan
gebracht; 

I. Het derde lid wordt als volgt gelezen : 
,,3. Zij zijn voorts niet van toepassing op 

Goeden Vrijdag, Tweeden Paaschdag, Hemel
vaartsdag, Tweeden Pinkster, Eersten Kerst
dag, Tweeden Kerstdag en Nieuwjaarsdag". 

II. In het vierde lid wordt de punt aan 
het slot van het onder c bepaalde vervangen 
door een kommapunt, terwijl hierna een 
nieuw punt d wordt opgenomen, luidende als 
volgt: 

,,d. voor afzonderlijke winkels, in verband 
met vacantie van het hoofd of den bestuur
der van den winkel of van het daarin werk
zame personeel, voor niet meer dan tweemaal 
ten hoogste zes achtereenvolgende werk
dagen per kalenderjaar." 

III. Na het zevende lid wordt een nieuw 
achtste lid opgenomen, luidende als volgt : 

,,8. Gedurende de uren, dat een winkel in
gevolge het bepaalde in dit artikel voor het 
publiek geopend moet zijn, mogen de ven
sters van aan dien winkel verbonden uit
stalkasten noch de tot dien winkel toegang 
gevende deuren zijn afgesloten of bedekt 
door luiken of andere tot gelijk doe! dienende 
voorwerpen. '' 

Artikel 2. 

I. Dit besluit wordt in de Nederlandsche 
Staatscourant bekendgemaakt. 

2. Het treedt in werking met ingang van 
I April 1942. 

's-Gravenhage, 27 Maart 1942. 
De S.-G. voornoemd, H . M . HIRSCHFELD . 

(Uitgeg. 27/28 Maart 1942.) 

(Stet. no. 61) 
n Maart 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, N°. 16675 J.A. , Directie van Han
del en Nijverheid, betreffende uitvoering 
van het Winkelsluitingsbesluit 1941. 
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De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart; 

Gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste 
en zevende lid, van het Winkelsluitingsbe
sluit 1941 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied; 

Heeft goedgevonden te bepalen : 

Artikel 1 . 

1. Winkels, waar uitsluitend of in hoofd
zaak ten verkoop in voorraad plegen te zijn: 

a. brood, al dan niet te zamen met banket, 
suikerwerk of chocolade; 

b. waren, welke te zamen tot ten minste 
vier der in artikel 1 van het Vestigingsbesluit 
Kruideniersbedrijf 1939 genoemde groepen 
van waren behooren; 

c. melk- en zuivelproducten, al dan niet 
te zamen met consumptie-ijs; 

d. groenten en aardappelen en/of fruit; 
e. vleesch en/of vleeschwaren, 
moeten voor het publiek geopend zijn op 

alle werkdagen van 9 uur des voormiddags 
tot 1 uur der namiddags en van 2.30 uur 
des namiddags tot 6 uur des namiddags. 

2. Winkels, waar uitsluitend of in hoofd
zaak tabaksartikelen ten verkoop in voor
raad plegen te zijn, moeten voor het publiek 
geopend zijn op alle werkdagen van 5 uur 
des namiddags tot 6 uur des namiddags. 

3 . Alie overige winkels, met uitzondering 
van : 

a. Rijkskantoren; 
b. apotheken; 
c. koffiehuizen, restaurants en andere in

richtingen, waar uitsluitend of _in hoofdzaak 
spijzen of dranken voor verbrutk ter plaatse 
worden bereid of ten verkoop in voorraad 
plegen te zijn; 

d. hotels; 
e. openbare middelen van vervoer en res

taurants in stations; 
f. winkels, waarvoor een vergunning geldt, 

als bedoeld in artikel I, onder g, der Drank
wet, Staatsblad 1931, n°. 476 ; 

g. winkels, waar uitsluitend of i~ hoofd
zaak kantoormachines ten verkoop m voor-
raad plegen te zijn, .. 

moeten voor het publiek geopend z1Jn op 
Maandag van 2.30 uur des namiddags tot 
6 uur des namiddags en op de overige werk
dagen van 9 uur des voormiddags tot 1 uur 
des namiddags en van 2.30 uur des namiddags 
tot 6 uur des namiddags. 

4 . Het bepaalde in de vorige leden is niet 
van toepassing voor zoover de verkoop van 
alle in den winkel ten verkoop in voorraad 
zijnde waren krachtens wettelijk voorschrift 
verboden is. 

Artikel 2. 

1 . De burgemeester is bevoegd, op grond 
van plaatselijke bijzondere omstandigheden 
te bepalen, dat alle of door hem aan te wijzen 
groepen van winkels, waarvoor ingevolge het 
bepaalde in het vorig artikel de verplichting 
tot openstelling op werkdagen tot 6 uur 
des namiddags geldt, gedurende het tijdvak 
van 1 April tot 1 October of een gedeelte 
daarvan, dan we! op bepaalde dagen per 
week, vallende in dat tijdvak, bovendien 
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voor het publiek geopend moeten zijn van 
6 uur des namiddags tot 7 uur des nam1ddags. 

2. Een besluit op grond van het bepaalde 
in het vorig lid genomen, behoeft de goed
keuring van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart. 

Artikel 3. 
r. Deze beschikking treedt in werking met 

ingang van 1 April 1942. 
2. Op dat tijdstip vervallen de beschik

kingen van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart van 10 September 1941, n°. 
4rno7 J.A., Directie van Handel en Nijver
heid van 25 September 1941, n°. 49416 J .A., 
Directie van Handel en Nijverheid , en van 
13 November 1941, n°. 57625 J .A., Directie 
van Handel en Nijverheid, betreffende uit
voering van het Winkelsluitingsbesluit. 

's-Gravenhage, 27 Maart 1942. 
De S.-G. voornoemd, H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 27/28 Maart 1942.) 

(Stet. no. 62) 
30 Maart z94:z. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
bescherming, betreffende de inschrijving 
en overschrijving van leerlingen. 

- Op grond van§ 1 van de Verordening N° 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N °. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. I . r. De inschrijving van leerlingen 
bij den aanvang van het schooljaar of van 
den schoolcursus aan scholen voor lager on
derwijs, die reeds onderwijs ontvingen, dat 
naar de onderscheiding, gemaakt in artikel 3 
der Lager-onderwijswet 1920, behoort tot 
dezelfde soort als dat, hetgeen gegeven wordt 
aan de school, waaraan de inschrijving ge
vraagd wordt, mag slechts plaats vinden in
dien bij het verzoek om inschrijving een ver
klaring wordt overgelegd van het hoofd der 
school, welke de leerling laatstelijk bezocht, 
inhoudende, dat bij het hoofd dier inzichting 
tegen de inschrijving geen bezwaar bestaat. 

2. Indien deze verklaring niet kan worden 
overgelegd, of indien de inspecteur van het 
onderwijs in algemeenen dienst bezwaar 
tegen een inschrijving heeft kenbaar gemaakt, 
mag zij niet geschieden dan na zijn vooraf
gaande goedkeuring. 

2. Ten aanzien van leerlingen, die bij den 
aanvang van het schooljaar of van den 
schoolcursus een school voor lager, middel
baar nijverheids- of voorbereidend hooger 
onderwijs bezoeken, is overschrijving in den 
loop van dit schooljaar of <lien schoolcursus 
naar een andere school, behoudens in geval 
van verhuizing buiten de plaats van inwoning, 
alleen toegelaten na voorafgaande goedkeu
ring van den inspecteur van het onderwijs in 
algemeenen dienst. 

3. Indien de inschrijving of de overschrij
ving betrekking heeft op leerlingen, die 
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laatstelijk buitengewoon lager onderwijs ont
vingen, of waarvoor dit onderwijs verlangd 
wordt, beslist de inspecteur van het buiten
gewoon lager onderwijs. 

4. Het besluit van 20 September 1941 
(Nederlandsche Staatscourant van 22 Sep
tember 1941, n ° . 184), laatstelijk gewijzigd 
bij zijn besluit van 18 November 1941, n ° . 
316, O.W.C., wordt ingetrokken. 

5 . Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 30 Maart 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 

(Uitgeg. 30 Maart z94:z.) 

( Stet. no. 68) 
30 Maart 1942. BESLUIT van den Secreta

ris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming betreffende de inschrijving 
en overschrijving van leerlingen. 

Op grond van § 1 van de Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
I. De inschrijving van leerlingen bij den 

aanvang van het schooljaar of van den 
schoolcursus aan scholen voor lager onder
wijs, die reeds onderwijs ontvingen, dat naar 
de onderscheiding, gemaakt in artikel 3 der 
Lager-onderwijswet 1920, behoort tot dezelf
de soort als dat, hetgeen gegeven wordt aan 
de school, waaraan de inschrijving gevraagd 
wordt mag slechts plaats vinden, indien bij 
het v~rzoek om inschrijving een verklaring 
wordt overgelegd van het hoofd der school, 
welke de leerling laatstelijk bezocht, inhou
dende, dat bij het hoofd dier inrichtin_g tegen 
de inschrijving geen bezwaar bestaat. 
· 2. lndien deze verklaring niet kan worden 

overge!egd, of indien de inspecteur van het 
onderwijs in algemeenen dienst bezwaa~ 
tegen een inschrijving heeft kenbaa.~ gemaakt 
mag zij niet geschieden dan na z1Jn vooraf
gaande goedkeuring. 

Artikel 2. 
Ten aanzien van leerlingen, die bij den 

aanvang van het schooljaar of van den 
schoolcursus een school voor lager, middel
baar nijverheids- of_ vo ,>rberei~ei:id i:,ooger 
,mderwijs bezoeken, 1s overschnJvmg m den 
loop van dit schooljaar of dien . schoolcursus 
naar een andere school, behoudens in geval 
van verhuizing buiten de plaats van inwo
ning, alleen toegelaten na voorafgaande goe.~
keuring van den inspecteur van het onderw1JS 
in algemeenen dienst. 

Artikel 3. 
Indien de inschrijving of de o"'.erschrijvi~g 

betrekking heeft op leerlingen, die laatstel!Jk 
buitengewoon lager onderwijs ontvingen, of 
waarvoor dit onderwijs verlangd wordt, be
slist de inspecteur van het buitengewoon la
ger onderwijs. 
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Artikel 4. 
Het besluit van 20 September 1941 (Neder

Iandsche Staatscourant van 22 September 
1941, n°. 184), laatstelijk gewijzigd bij zijn 
besluit van 18 November 1941, n°. 316, 
O.W.C., wordt ingetrokken. 

Artikel 5. 
· Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 30 Maart 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. 0., W . en C., J. VAN DAM . 

( Uitgeg. 9 April 1942.) 

(Stet. no. 63) 
3z Maart z942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departementvan 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, N°. 103 0. W. K., betreffen
de het geven van onderwijs in de licha
melijke oefening aan scholen voor uitge
breid lager onderwijs. 

Op grand van§ 1 van de Verordening N°. 
23/i940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 van de Verordening N °. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, wordt bepaald: 

Art. 1 . In afwijking in zooverre van het 
bepaalde in de artikelen 209, derde lid, en 
21obis, onder a, der Lager-onderwijswet1920, 
alsmede in artikel IX van het besluit van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming van 25 Maart 1941, n °. 1, 
zijn de bezitters van de in deze bepalingen 
bedoelde akten van bekwaamheid, aanteeke
ningen of getuigschriften - met uitzonde
ring van de akte voor het vak, ·genoemd on
der s van het tweede lid van artikel 2 der 
wet van 1878 -, die v66r 1 April 1942 nag 
geen onderwijs in lichamelijke oefening heb
ben gegeven aan een school voor uitgebreid 
lager onderwijs, niet of niet meer bevoegd 
tot het geven van onderwijs in het vak, ver
meld in artikel 2 dier wet, onder j, aan scho
len voor uitgebreid lager onderwijs, tenzij 
voor zoover betreft de in artikel 210bis, on
der a, bedoelde akte van bekwaamheid, op 
de akte het tegendeel is aangeteekend, en 
zullen geen akten meer verkrijgbaar zijn, 
waarvan het bezit de bevoegdheid verleent 
tot het geven van huis- en schoolonderwijs in 
de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek. 

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

's-Gravenhage, 31 Maart 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 

(Uitgeg. 3z Maart z942.) 

(Stet. no. 63) 
31 Maart 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, be
treffende de uitvoering en invoering van 
het Besluit op de Kamers van Koop
handel en Fabrieken. ( Uitvoeringsbesluit 
Kamers van Koophandel en Fabrieken) . 
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Op grand van artikel 26 van het Besluit 
op de Kamers van Koophandel en Fabrieken 
(N°. 223/1941) en van § 1 der Verordening 
N°. 23/1940, alsmede in overeenstemming 
wet de§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I. 
Algemeene bepalingen. 

Artikel 1. 

In dit besluit wordt verstaan onder. 
,,Besluit": het Besluit op de Kamers van 

Koophandel en Fabrieken; 
,,Kamer": Kamer van Koophandel en 

Fabrieken. 
HOOFDSTUK II. 

Bepalingen ter uitvoering van artikel 2 van het 
Besluit. 

Artikel 2. 
1. In elke provincie is een Kamer, welker 

gebied samenvalt met dat van de provincie. 
2. De Kamers hebben haar· zetel te Leeu

warden, Groningen, Meppel, Hengelo, Arn
hem, Maastricht, Tilburg, Middelburg, Rot
terdam, Utrecht en Amsterdam. 

HOOFDSTUK III. 

Bepalingen ter uitvoering van artikel 3 van het 
Besluit. 

Artikel 3. 
Er is een plaatselijk kantoor: 
I. van de Kamer voor de provincie Gro

ningen: 
te Veendam: voor de gemeenten Beerta, 

Bellingwolde, Delfzijl, Finsterwolde, Hooge
zand, Meeden, Midwolda,Muntendam,Nieuwe 
Pekela, Nieuwe Schans, Nieuwolda, Noord
broek, Ontswedde, Oude Pekela, Sappemeer, 
Scheemda, Termunten, Veendam, Vlagtwedde. 
Wedde, Wildervank, Winschoten, Zuidbroek; 

2. van de Kamer voor de provincie Over
ijssel: 

te Deventer: voor de gemeenten, Bathmen 
Deventer, Diepenveen, Holten, 01st, Raalte, 
Wijhe; 

te Zwolle: voor de gemeenten Avereest, 
Blankenham, Blokzijl, Dalfsen, Genemuiden, 
Giethoorn, Gramsbergen, Ham (den), Har
denberg, Hasselt, Heino, I]sseJmuiden, 
Kampen, Kuinre, Nieuwleusen, Oldemarkt, 
Ommen, Staphorst, Steenwijk, Steenwijker
wold, Vollenhove, Wanneperveen, Zwart
sluis, Zwo!le, Zwollerkerspel; 

3. van de Kamer voor de provincie Gel
derland; 

te Harderwijk: voor de gemeenten Doorn
spijk, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hoeve
laken, Nijkerk, Oldebroek, Putten; 

te Nijmegen: voor de gemeenten Appel-
. tern, Batenburg, Bemmel, Bergharen, Beu

ningen, Dreumel, Druten, Ewijk, Gent, 
Groesbeek, Heumen, Horssen, Millingen, 
Nijmegen, Overasselt, Ubbergen, Valburg, 
Warne!, Wijchen ; 

te Tie!: voor de gemeenten Ammerzoden, 
Beesd, Beusichem, Brake!, Buren, Buur
malsen, Culemborg, Deil, Doodewaard, Driel, 
Echteld, Elst en Opijnen, Gameren, Gelder
malsen, Haaften, Hedel, Heerewaarden, 
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Herwijnen, Hurwenen, Kerkwijk, Kesteren, 
Lienden, Maurik, Nederhemert, Ophemert, 
Poederoyen, Rossum, Tie!, Varik, Vuren, 
Waardenburg, Wadenoyen, Zaltbommel, 
Zoelen, Zui!ichem; 

te Zutphen: voor de gemeenten Apeldoorn, 
Borculo, Brummen, Eibergen, Epe, Gorssel, 
Groenlo, Hattem, Heerde, Hengelo, Laren, 
Lichtenvoorde, Lochem, Neede, Ruurlo, 
Steenderen, Voorst, Vorden, Warnsveld, 
Winterswijk, Zutphen; 

4. van de Kamer voor de provincie Lim
burg : 

te Heer!en: voor de gemeenten Amsten
rade, Beek, Bingelrade, Bocholtz, Born, 
Broeksittard, Brunssum, Elsloo, Eijgels
hoven, Geleen, Grevenbicht, Heer!en, Hoens
broek, J abeek, Kerkrade, Limbricht, Mer
kelbeek, Munstergeleen, Nieuwenhagen, 
Nieuwstadt, Nuth, Obbicht en Papenhoven, 
Oirsbeek, Schaesberg, Schinnen, Schinveld, 
Simpelveld, Sittard, Spaubeek, Stein, Ubach 
over Worms, Urmond, Voerendaal, Wijnands
rade ; 

te Roermond: voor de gemeenten Baexem, 
Beegden, Buggenum, Echt, Grathem, Haelen, 
Heel en Panheel, Herten, Heijthuizen, Horn, 
Hunsel, Ittervoort, Linne, Maasbracht, 
Maasniel, Meijel, Melick en Herkenbosch, 
Montfort, Nederweert, Neer, Neeritter, Nun
hem, Odilienberg (St .). Ohe en Laak, Poster
holt, Roermond, Rogge!, Roosteren, Ste
vensweert , Stramproij, Susteren, Swalmen, 
Thorn, Vlodrop, Weert, Wessem ; 

te Venlo : voor de gemeenten Arcen c.a., 
Beese!, Belfeld, Bergen, Broekhuizen, Gen
nep, Grubbenvorst , Heiden, Gorst, Kessel, 
Maasbree, Meer!o, Mook, Ottersum, Seve
num, Tegelen, Venlo, Venray, Wanssum; 

5. van de Kamer voor de provincie Noord
brabant; 

te Breda: voor de gemeenten Beek, Bergen 
op Zoom, Breda, Dinteloord en Prinsland, 
Etten en Leur, Fijnaard en Heiningen, Hal
steren, Hoeven, Huijbergen, Klundert , 
Nieuw-Ginneken, Nieuw-Vossemeer, Ooster
hout, Ossendrecht, Oudenbosch, Oud- en 
Nieuw-Gestel, Putte, Roosendaal en Nispen, 
Rucphen en Vorenseinde , Rijsbergen, Stand
daarbuiten, Steenbergen en Kruisland, Ter
heijden, Teteringen, Willemstad, Woens
drech r Nn •,w Zevenbergen, Zundert ; 

te Eindhoven : voor de gemeenten Aar!e
Rixtel, Asten, Bake! en Milheeze, Beek en 
Donk, Bergeijk, Best , Blade! en Nedersel, 
Budel, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop, 
Gernert, Heeze, Helmond, Hoogeloon c.a., 
Leende, Lieshout, Luijksgestel, Maarheeze, 
Mierlo, Nuenen c.a., Reuse! , Riethoven , 
Someren, Son en Breughel, St iphout, Val
kenswaerd, Veldhoven, Vessem c.a., Waalre, 
Westerhoven ; 

te 's-Hertogenbosch : v oor de gemeenten 
Alem c.a., Beers, Berghen,, Berlicum, Beu
gen c.a. , Boeke!, Boxmeer, Boxtel, Cuijk c.a., 
Dinther, Dungen (den,, Empe! c.a., Engelen, 
Erp, Esch , EscharetJ , Gassel , Geffen, Grave, 
Haaren, Haps, Heesch, Heeswijk, Helvoirt, 
's-Hertogenbosch, Liempde, Linden, Lith, 
Maashees c.a., Megen c.a., Michielsgestel 
(St .). Mill c.a., Niste!rode, Nuland, Oedenro
de (St.), Oeffelt, Op!oo c.a., Oss, Ravenstein
Reek, Rosmalen, Sambeek, Schayk, Schijn-
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de!, Uden, Veghel, Velp, Vierlingsbeek, 
V!ijmen, Vught, Wanroy, Zeeland; 

te W aalwijk : voor de gemeenten Almkerk, 
Andel c.a., Dongen, Drunen, Dussen c.a., 
Eethen, Geertruidenberg, Giessen, 's-Gra
venmoer, Heusden, Hooge- en Lage-Zwa
Juwe, Loon op Zand, Made c.a . , Raamsdonk, 
Rijswijk , Sprang-Capelle, Veen, Waalwijk, 
Waspik, Werken (de) c.a., Werkendam, Wijk 
en Aalburg, Woudrichem ; 

6. van de Kamer voor de provincie Zee
land : 

te Terneuzen: voor de gemeenten Aarden
burg, Axel, Biervliet, Breskens, Cadzand, 
Clinge, Grauw en Langendam, Groede, Hoek, 
Hontenisse, Hoofdp!aat , Hulst, I]zendijke, 
Janssteen (St.), Koewacht, Nieuwvliet , Oost
burg, Overslag, Philippine, Retranchement, 
Sas van Gent, Schoonedijke, Sluis, Terneuzen, 
Voge!waarde, Waterlandkerkje, Westdorpe, 
Zaams!ag, Zuiddorpe, Zuidzande; 

7. van de Kamer voor de provincie Zuid
holland : 

te Delft: voor de gemeenten Berke!, Delft , 
's-Gravenzande, Lier (de), Monster, Naald
wijk , Pijnacker, Schipluiden, Wateringen; 

te Dordrecht: voor de gemeenten Alblas 
(Oud-), Alblasserdam, Ameide, Arkel , Aspe
ren, Beierland (Nieuw-), Beierland , (Oud-), 
Beierland (Zuid-), Bleskensgraaf, Bommel 
(den). Brandwijk, Dirksland, Dordrecht, 
Dubbeldam, Everdingen, Giessendam, Gies
sen-Nieuwkerk, Goedereede, Gorinchem, 
Goudriaan, Goudswaard, 's-Gravendeel, 
Groot-Ammers, Hagestein, Hardinxveld, 
Heerjansdam, Hei- en Boeicop, Heinenoord, 
Hendrik-Ido-Ambacht, Herkingen, Heuke
lum, Hoog-Blokland, Hoornaar, Kedichem, 
Klaaswaal, Langerak, Leerbroek, Leerdam, 
Lexmond, Maasdam, Meerkerk, Melissant, 
Middelharnis, Mijnsheerenland, Molenaars
graaf, Nieuwe Tonge, Nieuwland, Nieuw
Lekkerland, Nieuwpoort, Noordeloos, Nu
mansdorp, Oo!tgensp!aat, Ottoland, Oud
dorp, Oude-Tonge, Papendrecht, Peursum, 
Piershil, Puttershoek, Schelluinen , Schoon
rewoerd, Sliedrecht, Sommelsdijk, Stad aan 
't Haringvliet, Stellendam, Streefkerk, Strij
en, Tienhoven, Vianen, W estmaas, Wijngaar
den, Zwijndrecht ; 

te Gouda : voor de gemeenten Ammerstol, 
Barwoutswaarder, Bergambacht, Berken
woude, Bleiswijk, Bodegraven, Boskoop, 
Gouda, Gouderak, Haastrecht, Hekendorp, 
Lange-Ruige-Weide, Lekkerkerk, Moerka
pelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den 
I]sel, Ouderkerk aan den U se! , Oudewater, 
Papekop, Reeuwijk, Rietveld, Schoonhoven, 
Stolwijk, Vlist, Waarder, Waddinxveen, 
Woerden , Zevenhuizen, Zoetermeer, Zwam
merdam; 

te 's-Gravenhage : voor de gemeenten 
's-Gravenhage, Leidschendam, Nootdorp, 
Rijswijk, Voorburg, Wassenaar ; 

t e Leiden : voor de gemeenten Aar (ter) 
Alkemade, Alphen aan den Rijn, Benthuizen, 
Hazerswoude, Hillegom, Katwijk , Koude
kerke, Leiden, Leiderdorp, Leimuiden, Lisse, 
Nieuwkoop, Nieuwveen, Noordwijk, Noord
wijkerhout , Oegstgeest, Rijnsaterwoude, 
Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voor
hout , Voorschoten, Warmond, Woubrugge , 
Zevenhoven, Zoeterwoude ; 
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te Vlaardingen: voor de gemeenten Abben
broek, Brielle, Geervliet, Heenv!iet Heke
lingen, Hellevoetsluis, Helvoet (Nieuw), 
Maasland, Maassluis, Nieuwenhoorn, Oost
voorne, Oudenhoorn, Rockanje, Rozenburg, 
Schiedam, Spijkenisse, Vierpolders, Vlaar
dingen, Zuidland, Zwartewaal; 

8. van de Kamer voor de provincie 
Utrecht: 

te Amersfoort : voor de gemeenten Ame
rongen, Amersfoort, Baarn, Bunschoten, 
Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Eemnes, 
Hoogland, Langbroek, Leersum, Leusden, 
Maarn, Renswoude, Rhenen, Soest, Stouten
burg, Veenendaal, Woudenberg; 

9. van de Kamer voor de provincie Noord
holland: 

te Alkmaar: voor de gemeenten Akersloot, 
Alkmaar, Anna-Paulowna, Barsingerhorn, 
Bergen, Callantsoog, Castricum, Egmond
Binnen, Egmond-aan-Zee, Graft, Haren
karspel, Heerhugowaard, Heilo, Helder (Den) 
Koedijk, Langedijk, Limmen, Maarten (St.), 
Nieuwe Niedorp, Oterleek, Oude-Niedorp, 
Oudorp, Pancras (St.), Rijp (de). Schagen, 
Schermerhorn, Schoorl, Terschelling, Texel 
Ursum, Vlieland, Warmenhuizen, Wieringen: 
Wieringermeer, Wieringerwaard Winkel 
Zuid- en Noord-Schermer, Zijpe;' ' 

te Haarlem: voor de gemeenten Aalsmeer, 
Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haar
lem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
H aarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, 
Velsen, Zandvoort; 

te Hilversum: voor de gemeenten Anke
veen, Blaricum, Bussum, 's-Graveland Hil
versum, Huizen, Kortenhoef, Laren, M~iden, 
Naarden, Nederhorst den Berg, Weesp, 
Weesperkarspel; 

te Hoorn: voor de gemeenten Abbekerk 
Andijk, Avenhorn, Beemster, Beets, Berk: 
hout, Blokker, Bovenkarspel, Edam Enk
huizen, Grootebroek, Hensbroek, H~ogkar
spel, Hoogwoud, _Hoorn, Ilpendam, Jisp, 
Katwoude, Kwad1Jk, Marken, Medemblik 
Middelie, Midwoud, Monnikendam, Nibbix: 
woud, Obdam, Oosthuizen, Opmeer, Opper
does, Oudendijk, Purmerend, Schellinkhout 
Sijbekarspel, Spanbroek, Twisk, Urk, Ven: 
huizen, Warder, Wervershoof, Westwoud, 
Wijdenes, Wijdewormer, Wognum, Zwaag ; 

te Zaandam: voor de gemeenten Assen
delft, Koog-aan-de-Zaan, Krommenie Oost
zaan, Uitgeest , Westzaan, Wormer, W~rmer
veer, Zaandam, Zaandijk. 

HOO FDSTUK IV. 
B epalingen betreffende inuoering van het 

B esluit. 
Artikel 4. 

I. In afwijking van het bepaalde bij artikel 
9, eerste lid, van het Besluit worden voor de 
eerste maal de voorzitters en p)aatsvervan
gende voorzitters van de Kamers benoemd 
voor het tijdvak 1 April 1942 tot en met 
31 December 1942. 

2. In afwijking van het bepaalde bij arti
kel 9, tweede lid, van het Besluit worden 
voor de eerste maal de voorzitters van de 
afdeelingen der Kamers benoemd voor het 
tijdvak 1 April 1942 tot en met 31 December 
1942. 
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3 . In afwijking van het bepaalde bij arti
kel 12, derde lid, van het Besluit worden 
voor de eerste maal de leden van de raden 
van bijstand der Kamers benoemd voor het 
tijdvak l April 1942 tot en met 31 December 
1942 . 

Artikel 5. 
In afwijki~~ van het bepaalde bij artikel 

19, tweede hd, van het Besluit maken de 
Ka~ers v66r l Ju?i 1942 een begrooting 
van mkomsten en mtgaven op voor het tijd
vak 1 April 1942 tot en met 31 December 
1942. 

Artikel 6. 
1_. De archiefstukken van elk der ingevolge 

artikel 28 van het Besluit ontbonden Kamers 
worden onverwijld overgedragen aan de bij 
het onderhavige besluit ingestelde Kamer 
waartoe haar gebied gaat behooren. Gaat het 
gebied eener ontbonden Kamer tot meer dan 
een nieuwe Kamer behooren, dan worden 
haar archiefstukken in dier voege over de 
betrokken nieuwe Kamers verdeeld, dat elk 
dezer de stukken ontvangt betreffende aan
gelegenheden, welke hoofdzakelijk voor haar 
gebied van belang zijn . 

2. lndien een andere Kamer dan die, 
"Yaai:'!-an archiefstukken ingevolge het vorige 
hd z11n overgedragen, bij die stukken belang 
heeft, worden haar daarvan op haar verzoek 
afschriften verstrekt door de Kamer, bij 
welke de stukken berusten. 

Artikel 7. 
Bij de op grond van artikel 25, tweede lid, 

van het Besluit te treffen regelingen dient 
aan het niet-pensioengerechtigde personeel 
der ingevolge artikel 28 van het Besluit ont
bonden Kamers ten minste tot en met 30 
Juni 1942 het voile genot zijner laatstgeno
ten inkomsten te worden gewaarborgd. 

HO OFDSTUK V. 
Slotbepa!ingen. 

Artikel 8. 
1 . Dit besluit wordt afgekondigd in de 

Nederlandsche Staatscourant en treedt in 
werking met ingang van 1 April 1942. 

2 . Het kan worden aangehaald als: Uit
voeringsbesluit Kamers van Koophandel en 
Fabrieken. 

's-Gravenhage, 31 Maart 1942. 
S.-G. u. h. Dep. u. H ., N. en S ., 

H. M . HIRSCHFELD . 

( Uitgeg . 31 Maart 1942). 

(Stet. no. 64) 
1 April 1942. BESLUIT van den waarne

mend Secretaris-Generaal van het De
partement van Algemeene Zaken betref
fende den Arbeidsdienstplicht (Arbeids
dienstplichtbesluit) . 

Op grond van de artikelen 4, 13 en 14 van 
de Arbeidsdienstverordening en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
N°. 3 / 1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald : 
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Artikel 1. 

Voor dienstneming in den Nederlandschen 
Arbeidsdienst worden in de eerste plaats de
genen opgeroepen, die zich daarvoor vrijwil
lig aanmelden, voor zoover zij nog niet den 
leeftijd van 24 jaar hebben bereikt. 

Artikel 2. 

(1) Zij, die in aanmerking wenschen te 
komen voor een aanstelling in openbaren 
dienst of bij bet bijzonder onderwijs, moeten, 
indien zij den leeftijd van 18 jaren hebben 
bereikt, hun arbeidsdienstplicht hebben ver
vuld. 

(2) Zij, die tijdens hun aanstelling in open
baren dienst of bij bet bijzonder onderwijs 
den leeftijd van 18 jaar bereiken, moeten op 
straffe van ontslag binnen een jaar hun 
arbeidsdienstplicht hebben vervuld. 

Artikel 3. 
Zij, die in eenig studiejaar als student 

wenschen te worden ingeschreven of eenig 
examen wenschen af te leggen bij een univer
siteit of hoogeschool, moeten mdien zij den 
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt v66r 1 
Juni voorafgaande aan dat studiejaar, hun 
arbeidsdienstplicht hebben vervuld. 

Artikel 4. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Algemeene Zaken is bevoegd, na 
overleg met den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken, personen, 
die den leeftijd van 18 jaar, doch nog niet 
dien van 24 jaar hebben bereikt en niet of 
niet volledig in een beroep of een bedrijf 
werkzaam zijn en geen geregelde beroeps- of 
schoolopleiding volgen, tot het vervullen 
van hun arbeidsdienstplicht of tot medewer
king aan een onderzoek naar hun geschikt
heid daarvoor, op te roepen. 

Artikel 5. 
Het bepaalde in de artikelen I tot 4 is 

niet van toe passing op: 
1°. hen, die op grond van het bepaalde 

in artikel 7 van de Arbeidsdienstverordening 
voor het vervullen van den dienst niet kon
den worden aangenomen; 

2°. hen, die een werkelijken dienst van 
ten minste vier maanden, tijd met verlof 
doorgebracht medegerekend, hebben ver
vuld als militair, als lid van den Nederland
schen Opbouwdienst of als vrijwilliger bij de 
Duitsche Weermacht, de ,,Waffen SS" of het 
Vrijwilligerslegioen Nederland, tenzij de 
dienstneming vrijwillig geschiedt; 

3°. gehuwden, tenzij zij in aanmerking 
wenschen te komen voor een aanstelling in 
openbaren dienst of bij het bijzonder onder
wijs, dan we! als student wenschen te worden 
ingeschreven of eenig examen wenschen af 
te leggen bij een universi teit of hoogeschool. 

Artikel 6. 
(1) In bijzondere gevallen kan door den 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Algemeene Zaken vrijstelling of uitstel 
van het vereischte in de artikelen 2 1 3 of 4 
worden verleend. Indien uitstel van bet ver
eischte in artikel 2 of 3 wordt verleend, kan 
daaraan de voorwaarde worden verbonden, 
dat, op straffe van ontslag of verval van de 
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inschrijving of het recht om examen af te 
leggen, de arbeidsdienst binnen een daarbij 
te bepalen termijn wordt vervuld. 

(2) De dienstplichtige kan twee maanden 
v66r de opkomst - of, zoo deze termijn niet 
meer in acht kan worden genomen, zoo spoe
dig mogelijk - een daartoe strekkend schrif
telijk verzoek indienen. Het indienen van 
zoodanig verzoek ontheft niet van de bij of 
krachtens dit besluit opgelegde verplichtin
gen. 

(3) Hij, die om redenen, verband houdende 
met de organisatie van den N ederlandschen 
Arbeidsdienst, niet of eerst tegen een later 
tijdstip kan worden opgenomen, wordt be
schouwd als geheel of tot dat tijdstip vrij
gesteld te zijn of uitstel te hebben bekomen 
in den zin van lid 1. De tweede volzin van dat 
lid is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 7. 
Personen, aangesteld in openbaren dienst 

of bij het bijzonder onderwijs, die bun ar
beidsdienstplicht vervullen, worden geacht 
met verlof te zijn zonder behoud van bezol
diging. De arbeidsdiensttijd telt ten voile 
mede voor recht op vaste aanstelling, voor 
periodieke salads- en loonsverhoogingen, be
vordering en pensioen ; pensioenpremie wordt 
over dien tijd niet verhaald. 

Artikel 8. 
Zij, die hun arbeidsdienstplicht hebben 

vervuld, hebben, in overeenstemming met 
hun bekwaamheden en bun persoonlijke 
omstandigheden, recht op voorrang, bij 
arbeidsbemidde!ing in Nederland, waartoe de 
gewestelijke arbeidsbureau's hun medewer
king verleenen. 

Artikel 9. 
(1) Hij, die niet voldoet aan een oproeping, 

als bedoeld in artikel 4 1 of niet medewerkt 
aan een onderzoek tot zijn geschiktheid 
daarvoor, kan op verzoek van den Comman
dant van den Nederlandschen Arbeidsdienst 
door alle ambtenaren van Rijks-en gemeente
politie worden aangehouden en naar de 
plaats, waar de arbeidsdienstplicht moet 
worden vervuld of het onderzoek moet 
plaats vinden, worden Overgebracht. 

(2) Hij kan bovendien worden gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste duizend gulden. 
Het strafbare feit wordt beschouwd als een 
overtreding. 

Artikel 10. 

(1) Het bepaalde in de artikelen 2 1 lid 11 en 
3 is niet van toepassing op hen, die geboren 
zijn v66r I Januari 1920 . 

(2) Het bepaalde in artikel 3 is niet van 
toepassing op hen, die v66r I Januari 1942 
zich als student lieten inschrijven of al dan 
niet met goed gevolg een examen aflegden 
bij een universiteit of hoogeschool. 

Artikel 11. 

(1) Zij, die op bet tijdstip van inwerking
treding van dit besluit aangesteld zijn of 
v66r I Januari 1943 aangesteld worden in 
openbaren dienst of bij het bijzonder onder
wijs, moeten, indien zij den leeftijd van 18, 
doch niet dien van 22 jaar hebben bereikt 
en ongehuwd zijn, op straffe van ontslag, 
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voor 1 Juli 1944, gedurende het daartoe 
door den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Algemeene Zaken te bepalen 
tijdvak, hun arbeidsdienstplicht hebben 
vervuld. 

(2) Het bepaalde in de artikelen S en 6 
is van overeenkomstige toepassing . 

Artikel 12. 
(1) De bepalingen van de artikelen l en 5, 

onder 1°., zijn ook van toepassing op dienst
neming in den Nederlandschen Arbeidsdienst 
door vrouwelijke personen. 

(2) De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Algemeene Zaken kan andere 
bepalingen van dit besluit van toepassing 
verklaren op vrouwelijke personen . 

Artikel r3. 
De beschikking van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Algemeene 
Zaken van 4 Juli r94r (Nederlandsche Staats
courant r94r, n°. r28) treedt buiten werking. 

Artikel r4 . 
(r) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging, met uitzondering van 
artikel 2, dat op r Januari !943, en artikel 
3 , dat op r September r942 in werking treedt. 

(2) Het wordt aangehaald als: Arbeids
dienstplichtbesluit. · 

's-Gravenhage, r April r942. 
Wnd. S.-G. µ. h. Dep. v. A. Z . , ScHRIEKE. 

( Uitgeg. r April 1942). 

(Stet. no. 108) 
7 April r942. BESLUIT van den Secre-. 

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken N°. 749 D/doss. 33, Afd. 
Volksgezondheid , tot wijziging van het 
Algemeen Besluit (Warenwet) (Staats
blad r925, N°. 262) en .ot het aanbren
gen van daarmede samenhangende wij
zigingen. 

Op grond van§ r der Verordening N°. 23/ 
r940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/ r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt, -gelet op de artikelen 14 en IS 
der Warenwet (Staatsblad r935, n°. 793) en 
het advies dn Commissie, bedoeld in artikel 
r7 van die wet, bepaald : 

Artikel r. 
In het Algemeen Besluit (Warenwet) 

(Staatsblad 1925, n°. 262 ) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : 

I. 
· De aanhef van artikel r, eerste lid, wordt 
gelezen als volgt : 

r . De bereiding, de verpakking of de be
handeling van eet- of drinkwaren mag, be
houdens het in het tweede lid van dit artikel 
en het in artikel 8 bepaalde, uitsluitend ge
schieden in ruimten, welke : 

II. 
Het in artikel r, eerste lid, onder b tot en 

met g, bepaalde wordt gelezen a!s volgt: 
b. deugdelijk zijn afgescheiden van mest-
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vaalten, beerputten, privaten, urinoirs en 
riolen, en welke ruimten zich bevinden in 
perceelen, waarvan de privaten en urinoirs 
in zindelijken en goed onderhouden staat 
verkeeren, de eerste voorzien van closet
papier, en welke ruimten zoodanig zijn inge
richt, dat in de onmiddellijke nabijheid der 
privaten en urinoirs vcor het gebruik gereed 
zijnde waschgeJegenheden met zeep en schoo
nen handdoek aanwezig moeten zijn; 

c. voldoende schoongehouden, verlicht en 
gelucht zijn, in zindelijken en goed onder
houden staat verkeeren en geen voorwerpen 
bevatten, welke niet in zindelijken staat ver
keeren ; 

d. geen artikelen - andere dan eet- en 
drinkwaren of grondstoffen daarvoor -
bevatten, . welke onaangename geuren ver
spreiden, zooals b.v. mest , keukenafval, 
slachtafval, carbol, Jysol, petroleum e. d ., 
tenzij deze artikelen zoodanig zijn afgesloten, 
dat verspreiding van geuren wordt voorko
men, noch artikelen of waren, waarvan de 
verwerking bij de in de ruimten te bereiden 
eet- of drinkwaren n iet toegestaan is; 

e. voorzien zijn van deugdelijke vloeren 
met een gelijkmatig en gesloten oppervlak 
en, voor zoover bij de bereiding, verpakking 
of behandeling der eet- en drinkwaren water 
in aanmerkelijke hoeveelheid wordt gebruikt 
- wat onder meer geacht wordt het geval 
te zijn bij consumptieijsbereidplaatsen, 
slachtplaatsen van wild en gevogelte en be
reid- en verkoopplaatsen, bij vischhandelaren 
in gebruik - voorzien zijn van vloeren, ver
vaardigd van een materiaal, dat geen vocht 
opneemt of doorlaat, zonder scheuren of 
onnoodige verdiepingen. Deze vloeren moeten 
zooveel helling hebben, dat het spoel- en 
schrobwater, hetzij rechtstreeks, hetzij door 
open goten gemakkelijk wegvloeit naar met 
afneembaren rooster gedekte en van stank
afsluiter voorziene kolken, van waar het 
water buiten het perceel wordt weggevoerd, 
tenzij de directeur van den keuringsd1enst, in 
verband met het bedrijf, met een andere wijze 
van afvoer genoegen neemt ; 
' f . voorzien zijn van effen, afwaschbare 
wanden en van een stofdichte zoldering, voor 
zoover een zoldering aanwezig is ; een en 
antler voor zoover de directeur van den keu
ringsdienst voor de zindelijkheid in het be
drijf zulks noodig acht; 

g. zich bevinden in perceelen, waarin, 
behoudens het in bet tweede lid van dit arti
kel bepaalde, als middel van watervoorzie
ning uitsluitend aanwezig is een aansluiting 
aan de centrale drinkwaterleiding, waaraan 
in alle ruimten, waarin de bereiding, verpak
king of behandeling van eet- en drinkwaren 
plaats vindt, water kan worden onttrokken ; 

III. 
Het in artikel r, tweede lid, onder b, be

paalde wordt gelezen als vo!gt : 
b. De directeur van den keuringsdienst 

van het gebied ,waarbinnen het perceel gele
gen is, kan tot wederopzeggens en onder bet 
stellen van voorwaarden toestemming ver
leenen: 

aa. dat in plaats van of naast bet middel 
van watervoorziening, in het vorige lid on.der 
g bedoeld, een ander middel van watervoor-
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ziening in het perceel aanwezig is, dat - in 
verband met het bedrijf - deugdelijk water 
in voldoende hoeveelheid oplevert. Voor zoo
ver betreft de bacteriologische beoordeeling, 
wordt water slechts deugdelijk geacht, indien 
het voldoet aan de eischen, gesteld in het 
Normaalb!ad N 1028 betreffende bacteriolo
g1sch-hygienische keuring van water; 

bb. dat naast de vorenbedoelde middelen 
van watervoorziening een antler middel aan
wezig is, dat ondeugdelijk water oplevert, 
mits naar het oordeel van voornoemden 
directeur voldoende zekerheid bestaat, dat 
dit water alleen zal worden gebezigd voor 
voeding van stoomketels, spoeling van clo
sets, besproeiing en dergelijke doeleinden; 

cc. dat een perceel, dat van deugdelijk 
water niet kan worden voorzien, voor de 
bereiding, de verpakking of de behandeling 
van eet- en drinkwaren wordt gebru1kt; 

dd. dat in de ruimten, in het eerste lid, 
onder g bedoeld, geen toevoerleidingen voor 
water aanwezig zijn. 

IV. 
Het vierde lid van artikel l vervalt . 

V. 
In artikel r, vijfde lid, vervallen de woor

den : 
" , voor het geval de ruimte gelegen is in 

een perceel , dat niet aan een centrale drink
waterleiding is aangesloten,", "gen" en "of 
in het vierde lid". 

VI. 
In artikel r, zesde lid, vervallen de woor

den : .,g en" en "Genoemde inspecteur kan 
dat mede doen naar aanleiding van het ver
leenen van ontheffingen, als bedoeld in het 
vierde lid van dit artikel". 

VII. 
Het in artikel 3 bepaalde wordt gelezen 

als volgt : 
Bij de bereiding, verpakking, bewaring, 

behandeling en het vervoer van eet- en 
drinkwaren mag niet gebruik worden ge
maakt van werktuigen, gereedschappen, 
vaatwerk of verpakking~materialen, welke : 

a. niet in zindeliiken of goed onderhouaen 
staat verkeeren ; 

b. aan de eet- en drinkwaren lood, zink 
of andere bestanddeelen kunnen afgeven in 
hoeveelheden, die schadelijk voor de gezond
heid kunnen zijn of genoemde waren kunnen 
verontreinigen; 

c. gereinigd zijn met antler water dan 
bedoeld in artikel r, eerste lid, letter g, 
behoudens het bepaalde in artikel r, tweede 
lid, letter b. 

Hetzelfde geldt voor het gebruik maken 
van vervoermiddelen, echter slechts voor 
zoover deze met de eet- en arinkwaren of de 
daarvoor gebezigde grondstoffen in aanraking 
kunnen komen. 

VIII. 
Van artikel 3bis vervallen de leden 3, 5 en 

6. Lid 4 wordt genummerd 3. 
IX. 

Het in artikel 4 bepaalc\e wordt gelezen 
als volgt : 

Groenten, vruchten, wortel- en knolgewas
sen, welke ook rauw door den mensch kun-
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nen worden gebruikt, mogen, nac\at zij ge
oogst, geplukt of gerooid zijn, niet behandeld 
worden met oppervla~tewater, dat door den 
directeur van den keuringsdienst, binnen 
welks gebied het water zich bevindt, in over
leg met den betrokken inspecteur van de 
Volksgezondheid, belast met het toezicht op 
de naleving van de Warenwet (Staatsblacl 
I935 , n°. 793), voor dat doe! ongeschikt is 
verklaard. 

X . 
Het in artikel 7 bepaalde wordt gelezen als 

volgt : 
Voor de bereiding van eet- en drinkwaren 

mag slechts deugdelijk water worden gebruikt 
of water, voor welks gebruik tot dat doe! de 
directeur van den keuringsdienst, binnen 
welk gebied het water zich bevindt, toestem
ming heeft verleend. Ook mogen voor die 
bereiding geen grondstoffen worden in voor
raad gehouden of gebezigd, welke in ondeug
delijken toestand verkeeren, tenzij het hoofd 
van het bedrijf, waarin de grondstoffen wor
den aangetroffen, ten genoegen van den di
recteur van den keuringsdienst aannemelijk 
maakt, dat deze grondstoffen voor de berei
ding een bewerking zullen ondergaan, waar
door zij in deugdelijken toestand zullen kun
nen komen. 

XI. 
Het in artikel 8 bepaalde wordt gelezen als 

volgt : 
De bepalingen van artikel 1, eerste lid , 

onder a, b en d, zijn niet van toepassing op 
de winning van melk. 

XII. 
Het in artikel 9 bepaalde wordt gelezen 

als volgt: 
Een toestemming, verleend ingevolge arti

kel r, tweede lid, onder b, wordt ingetrokken, 
indien de gronden daarvoor zijn vervallen of 
inaien een der gestelde voorwaarden niet 
wordt nagekomen. 

XIII. 
In artikel II wordt in plaats van .,bepaald ' 

gelezen: geplaatst. 
Artikel 2. 

, 

De tekst van het Algemeen Besluit (Wa
renwet) (Staatsblad 1925, n°. 262), zooals 
deze thans luidt na de wijzigingen bij de 
Koninklijke besluiten van r3 September r935 
(Staatsblad n°. 570), rr Juni r937 (Staatsblad 
no. 849) en 13 Juni 1938 (Staatsblad n°. 857) 
en na de wijziging ingevolge het in artikel 
r bepaalde, wordt bij beschikking van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken opnieuw afgekondigd. 

Artikel 3. 
In het Broodbesluit (Staatsblad 1925, n°. 

478) worden de volgende wijzigingen aange
bracht : 

I. 
Het in artikel 5 bepaalde wordt gelezen 

als volgt: 
Onverminderd het in het Algemeen Be

sluit (Warenwet) (Staatsblad 1925, n°. 262) in 
de artikelen 2 en 3 in zake de bereiding, ver
pakking, bewaring, behandeling en vervoer 
van eet- en drinkwaren bepaalde mag bij de 
bereiding van brood niet gebruik worden 
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gemaakt van werktuigen, gereedschappen, 
vaatwerk, verpakkingsmateriaal of vervoer
middelen, welke, voor zoover zij met het deeg 
of brood in aanraking komen, ingesmeerd 
zijn met minerale en/of niet als eet- en drink
waren gebruikelijke olien en vetten. 

II. 
Het in artikel 7 bepaalde wordt gelezen 

als volgt : 
Ten aanzien van de ruirr.ten voor de berei

ding, verpakking of behdndeJing van brood 
gelden de bepalingen, genoemd in artikel 1 
van het Algemeen Besluit (Warenwet) 
(~taatsb[ad 1925, 11°. 262). Voor de ruimten, 
~:henende voor het bewaren van onverpakt 
brood, van de grondstoffen, voor de bereiding 
bestemd, en van brood in andere dan lucht
dichte verpakking is van toepassing het in 
het eerstl' lid, onder a, b, c, d en e, van dat 
artikel bepaalde. 

Artikel 4. 
In het Melkbesluit (Staatsblad 1929, n°. 43) , 

waarvan de tekst opnieuw is afgekondigd bij 
Koninklijk besluit van IS Juli 1929 (Staats
blad n°. 863), worden de vo!gende wijzigingen 
aangebracht: 

I. 
Van artikel 30, vijfde lid, vervalt het sub c, 

a en f bepaalde. Sub e wordt sub c. 

II. 
In den aanhef van artikel 31, eerste lid, 

worden achter het woord .,melkproducten" 
ingevoegd de woorden: onverminderd het in 
artikel I van het Algemeen Besluit (Waren
wet) (Staatsblad 1925. n°. 262) bepaalde. 

III . 
Het in artikel 34 bepaalde wordt gelezen 

als volgt: 
Verpakken, in voorraad hebben en behan

delen van melk en/of van m elkproducten en 
van als zoodanig aangeduide waren mag 
door m elkverkoopers of personen, in een 
bedrijf van melkverkooper werkzaam, uit
sluitend p!aats vinden, indien voor het be
d rijf een perceel of erf in gebruik is, waar
voor in zake de watervoorziening wordt vol
daan aan het dienaangaande bepaalde in 
artikel I, eerste lid, onder g , en tweede lid, 
onder b, van het Algemeen Besluit (Waren
wet) (Staatsblaa 1925, n°. 262) . 

Artikel s . 
In artikel 15 van het Modelmelkbesluit 

(Neder[andsche Staatscourant van 23 N ovem
ber 1940, n°. 229 A) vervalt het onder h 
bepaalde. 

Artikel 6. 
I n artikel 8, eerste lid , van het Consump

tieijsbesluit (Staatsblad 1934, no. 240) vervalt 
het onder d, h, i en n bepaalde en worden in 
den aanhef achter het woord .,welke" inge
voegd de woorden : onverminderd het in het 
Al6emeen Besluit (Warenwet) (Staatsblad 
1925, n°. 262) dienaangaande bepaalde. 

Art ikel 7. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den dag na dien van zijn afkondiging. 
's-Gravenhage, 7 April 1942. 

De wnd. S .-G. voornoemd, VERWEY. 

( Uitgeg. 8 Juni 1942.) 
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{Stet. no. 110) 
9 April 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken tot wijziging der Onge
vallenwet 1921 en der Land- en Tuin
bouw-ongevallenwet 1922. 

Op grond van § I der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der yero~dening N°. 3/1940 van den Rijks
comm1ssans voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Ar t ikel I. 
In de Ongevallenwet 1921 worden de na

volgende wijzigingen aangebracht: 
I . Artikel 46 wordt gewijzigd als volgt: 
In het eerste lid wordt in plaats van ten 

k~nto_re der posterijen, binnen welks k;ing 
h1/. z1Jn woonplaats heeft" gelezen: .,op de 
w1ize door een Raad van Arbeid aangege
ven". 

Het derde, v;erde en vijfde lid vervallen. 
.~.et c\jfer .. ~:• v66r het zesde lid wordt ge

w1Jz1gd m: .,3 . 
2. In artikel 48, tweede lid, wordt in 

p!aats van ,,ten kantore der posterijen" ge
lezen : ,,op de wijze" . 

3. Artikel so wordt gewijzigd als volgt: 
In het tweede lid wordt in plaats van ten 

kantore der posterijen" gelezen : op" de 
wijze" . " 

In het zesde lid wordt in plaats van ten 
k~nt<;>_re der posterijen, binnen welks k;ing 
h1/. ZIJ1: woo~plaats heeft" gelezen: ,,op de 
WIJZe, m arhkel 46 bedoeld". 

Artikel II. 
In de Land- en Tuinbouwongevallenwet 

1922 worden de navolgende wijzigingen aan
gebracht : 

1. Artikel 84 wordt gewijzigd als volgt: 
In het eerst e lid wordt in p!aats van ten 

k_~ntore der posterijen, binnen welks kring hij 
ZIJn woonplaats heeft" gelezen: ,,op de wijze 
door den Raad van Arbeid aangegeven". 

Het tweede, derde en vierde lid vervallen. 
_H~t c\jfer .. f ' v66r het vijfde lid wordt ge

w11z1gd m : ,,2 • 
2 . In artikel 85, tweede lid, wordt in 

plaats van ,,ten kantore der posterijen, bin
nen welks k ring hij zijn woonplaats heeft" 
gelezen: ,,op de wijze, in artikel 84 bedoeld" . 

3. In artikel 87, derde lid, wordt in p!aats 
yan ,,te~ kan~ore van de posterijen, bedoeld 
m he~. v11f1e ltd yan artikel 81" ,gelezen : ,,op 
de w1Jze, m artikel 84 bedoeld" . 

4. In artikel 88, eerst e lid, wordt in plaats 
van ,,ten kantore der posterijen, binnen 
welks k ring hij zijn woonplaats heeft " ge
lezen: ,,op de wijze, in artikel 84 bedoeld" . 

Artikel III. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den dag, volgende op dien zijner afkon-
diging. . 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
N ederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

's-Gravenhage, 9 April 1942. 
Wnd. S.-G. v . h . Dep . v. S. Z ., 

H. W. GROENEVELD, [.-S .-G. 
(Uitgeg. IO Juni 1942.) 
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(Stet. no. 93) 
23 April 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 16 April 1925, 
Staatsblad n°. 145, tot vaststelling van 
een algeineenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 29, eerste lid, der 
Ongevallenwet 1921, laatstelijk gewij
zigd bij besluit van den Secretaris-Gene
raal voornoemd van 17 Februari 1942, 
Nederlandsche Staatscourant 1942, n°. 42. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met§§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 
Artikel 3 van het Koninklijk besluit van 

16 April 1925, Staatsblad n°. 145, laatstelijk 
gewijzigd bij besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken 
van 17 Februari 1942, Nederlandsche Staats
courant 1942, n°. 42, wordt gewijzigd als 
volgt : 

I. Onder de volgnummers 45, 49, 72, 254, 
392 en 421 wordt in plaats van ,,Rotterdam, 
daaronder niet begrepen Hoek van Holland 
en de gebieden, die bij de beschikking van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken van 24 Juli 
1941, n°. 27141 B.B. (Nederlandsche Staats
courant 1941, n°. 143) aan de gemeente Rot
terdam zijn toegevoegd." gelezen: ,,Rotter
dam, zooals deze gemeente v66r de wijziging 
der gemeentegrenzen, ingaande I Augustus 
1941, bestond (onder Rotterdam niet be
grepen Hoek van Holland)." 

2. Onder volgnummer 40 wordt in plaats 
van ,,Rotterdam, Schiebroek, Overschie en 
Hillegersberg, zooals deze bestonden v66r de 
gebiedsuitbreiding van de gemeente Rotter
dam per I Augustus 1941 (onder Rotterdam 
niet begrepen Hoek van Holland) en in 
Schiedam" gelezen: ,,Rotterdam, Schiedam, 
Schiebroek, Overschie en Hillegersberg, zoo
als deze bestonden v66r I Augustus 1941 
(onder Rotterdam niet begrepen Hoek van 
Holland) " . 

3. Onder volgnummer 454 wordt het woord 
,,gebiedsuitbreiding" vervangen door: ,,grens
wijziging". 

Artikel II. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot I Augustus 1941. 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

's-Gravenhage, 23 April 1942. 
Wnd. S-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

( Uitgeg. 15/16 Mei 1942.) 

( Stet. no, 82) 
27 April 1942. BESCHIKKING van de 

Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Algemeene Zaken, van Ju
stitie, van Binnenlandsche Zaken, van 
Financien, van Waterstaat, van Opvoe-

30 

ding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming, van Volksvoorlichting en Kun
sten, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, van Landbouw en Visscherij, van 
Sociale Zaken en van Kolonien, zoo
m~de van den Commissaris voor de 
belangen van de voormalige Nederland
sche Weermacht, B .Z. N°. 1 A.Z., be
treffende tijdelijke tewerkstelling bij 
inrichtingen van algemeen nut van 
ambtenaren en overig personeel in open
baren dienst. 

Op grond van de artikelen I en 2 der Ver
ordening N°. 137/1940 en in overeenstemming 
met de artikelen 2 en 3 der Verordening 
N°. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied bepalen 
wij als volgt: 

Artikel 1. 
1. Ambtenaren in vasten en tijdelijken 

dienst, zoomede personen op arbeidsover
eenkomst naar burgerlijk recht, in dienst 
van het Rijk, de provincien, de gemeenten 
of van andere publiekrechtelijke lichamen, 
die tijdelijk gemist kunnen worden zonder 
dat onmiddellijk tot hun vervanging be
hoeft te worden overgegaan, kunnen met 
instemming van den Secretaris-Generaal 
van het betreffende Departement van Alge
meen Bestuur, . van den Commissaris voor 
de belangen van de voormalige Nederland
sche Weermacht, van het provinci~al of 
gemeentebestuur, dan we! van het bestuur 
van het betreffende publiekrechtelijke 
lichaam, bij een inrichting van algemeen 
nut tijdelijk worden te werk gesteld. 

2. De tewerkstelling wordt beeindigd, in
dien de in het vorige lid bedoelde instemming 
vervalt. 

Artikel 2. 

Het tijdelijk bij een inrichting van alge
meen nut te werk gesteld personeel is onder
geschikt aan het hoofd der inrichting, waarbij 
het is te werk gesteld; het volgt de bevelen 
en aanwijzingen, welke door of namens dat 
hoofd met betrekking tot de werkzaamheden 
zijn of worden gegeven. 

Artikel 3. 
I. De voor het tijdelijk bij een inrichting 

van a!gemeen nut te werk gestelde personeel, 
als in artikel I bedoeld, geldende bepalingen 
betreffende den rechtstoestand blijven -
voor zoover in deze beschikking niet anders 
is bepaald - gedurende die tewerkstelling 
voor dat personeel onverminderd van kracht, 
met inachtneming van de wijzigingen, welke 
daarin eventueel worden aangebracht. 

2 . Wordt aan dat personeel door of van
wege de inrichting, waarbij het is te werk ge
steld, eenige vergoeding voor bijzondere 
kosten of andere derge!ijke tegemoetkoming 
verstrekt, dan komt deze vergoeding of tege
moetkoming niet in mindering van de wedde, 
het loon of de overige inkomsten van den 
belanghebbende. 

Artikel 4. 
I. Zoolang een tijdelijke tewerkstelling, 

als bedoeld in artikel 1 , een tijdvak van zes 
maanden niet overschrijdt, blijft het bedrag 
van de wedde, het loon en de overige inkom
sten van den betreffenden persoon ten laste 
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van het publiekrechtelijk lichaam, waartoe 
de te werk gestelde behoort. 

2 . Overschrijdt de tijdelijke tewerkstelling 
een tijdvak van zes maanden, dan is de in
richting, waarbij de tewerkstelling plaats 
vindt, gehouden, de wedde, het loon en de 
overige inkomsten van den betreffenden 
persoon voor den verderen duur der tewerk
stelling volledig te vergoeden aan het publiek
rechtelijk lichaam, waartoe de te werk ge
stelde behoort. 

Artikel s. 
1. Indien de belanghebbende van zijn tij

delijke tewerkstelling wordt ontheven, kan 
hij bij het publiekrechtelijk lichaam, waartoe 
hij behoort, terstond weder in functie treden. 

2. De diensttijd, bij een inrichting van 
algemeen nut doorgebracht, telt ten volle 
mede als bezoldigingsdiensttijd en als dienst
tijd, geldend voor de aanspraken op pensioen. 

Artikel 6. 
In bijzondere, in deze b~schik~ing ni_et 

voorziene gevallen, welke z1ch b1J de u1t
voering daarvan mochten woordoen, wordt 
beslist door den Secretaris-Generaal van het 
betreffende Departement van Algemeen 
Bestuur, door den Commissaris voor de 
belangen van de voormalige N ederlandsche 
Weermacht, door het provinciaal of gemeen
tebestuur, dan we! door het bestuur van het 
publiekrechtelijk !ichaam, waartoe de be
langhebbende persoon behoort, en we! in 
overeenstemming met de in deze beschikking 
neergelegde beginselen. 

Artikel 7. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den dag, volgende op dien zijner plaat
sing in de Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 27 April 1942. 
Wnd. s.-G. v. h. Dep. v. A. z., SCHRIEKE· 
S.-G. v. h. Dep . v. ]., ScHRIEKE· 
S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS• 
Wnd. S.-G. Dep. v. F ., RosT VAN ToNNINGEN• 
S.-G. v. h. Dep. v. W., D. G. W. SPITZEN. 
S.-G. v. h. Dep. v. 0., W . en K ., ]. VAN DAM. 
S .-G. v. h. Dep. v. V. en K., T . GOEDEWAAGEN. 
S.-G. Dep. v. H ., N. en S., H. M. HIRSCHFELD. 
S.-G. Dep. v. L. en V ., H . M. HIRSCHFELD. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 
S .-G. v. h. Dep. v. K ., 0 . E. W . Six. 
Comm. v. d. be/. v. d. voorm. Weermacht, 

B. R. P. F. HASSELMAN. 
( Uitgeg. 29 April 1942.) 

(Stet. no. 82) 
28 April 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, no. 
7153 B.B., (Bureau Staats- en Admini
stratief Recht), tot wijziging van de 
beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenland
sche Zaken van 24 December 1941, n°. 
42377 B.B. (Bureau Staats- en Admi
nistratief Recht), betreffende wijziging 
van de grenzen van de gemeenten Steen, 
Zweeloo, Westerbork, Rolde, Borger en 
Odoorn. 

1942 

Op grond van § 1 der Verordening No. 79/ 
1940 van den Rijkscommissaris voor het be
zette N ederlandsche Ge bied bepaal ik : 

I. In de beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken van 24 December 1941, no. 
42377 B. B. (Bureau Staats- en Administra
tief Recht), betreffende wijziging van de 
grenzen van de gemeenten S/een, Zweeloo, 
Westerbork, Ro/de, Borger en Odoorn wordt de 
volgende wijzigiilg aangebracht: 

de derde zin van de tweede alinea van arti
kel 1, onder V, wordt gelezen als volgt: 

Deze lijn loopt zoover in zuidelijke richting, 
totdat zij snijdt een denkbeeldige lijn, welke 
evenwijdig loopt aan en ten zuidwesten 
van de as van het kanaal naar Odoornerveen, 
op een afstand, welke gelijk is aan den af
stand uit de as van genoernd kanaal tot aan 
den bovenkant van het talud van het kanaal. 

II. De bij de onder I bedoelde beschikking 
gevoegde kaart wordt vervangen door de 
hiernevens gevoegde kaart. 

's-Gravenhage, 28 April 1942. 
S .-G. v. h. Dep. v. B . Z., 
H. w. J. MULDER, I. S.-G. 

( Uitgeg, 29 April 1942.) 

(Stet. no. 144) 
28 April 1942. INSTRUCTIE van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Financien, houdende wijziging van het 
Reisbesluit 1916. 

Op grond van artikel 2 van de verordening 
N°. 137/1940 betreffende de regeling van de 
rechtspositie (rechtliche und finanzielle Ver
haltnisse) van ambtenaren en overig perso
neel, alsmede van bepaalde beeedigde per
sonen, en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 
Het Reisbesluit 1916 wordt gewijzigd als 

volgt : I. 

(1) Artikel II, eerste lid, onder 1°., wordt 
gelezen als volgt : 

,,wegens het gebruik van eigen rijw el: 
2 ½ cents per afgelegden km; echter ten 
hoogste slechts 100 per jaar." 

(2) Artikel II, eerste lid, onder 6°. , wordt 
gelezen als volgt: 

,.wegens het gebruik van eigen rijwiel met 
hulpmotor per afgelegden km: 

van 1 tot 1000 km 6 cents 
van 1001 tot 3000 km 4 ½ ,, 
boven 3000 km 2 ½ 

II. 
(1) Artikel 14, eerste en tweede lid, wor

den gelezen als volgt : 
,,De vergoeding wegens verblijfkosten be

draagt per etmaal : 
voor de 1ste klasse 

,, ,, 2de 
,, ,, 2de 
,, ,, 3de 
" ,, 4de 
,, ,, Sde 

" 

f II.SO 
10.80 
10.80 
9.60 
8.-
7.-
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Voor de berekeni g van de vergoeding 
over een gedeelte van een etmaal wordt dit 
verdeeld in een daggedeelte van II uur, het
welk aanvangt des voormiddags 7 uur, en 
een nachtgedeelte van 13 uur, hetwelk aan
vangt des namiddags te 18 uur; ce vergoeding 
bedraagt : 

In het In het 
daggedeelte nachtged. 

voor de 1ste kl. p. uur f 0.36 f 0.58 
voor de 2de kl. p. uur 0.32 0.56 
voor de 3de kl. p. uur 0.28 0.50 
voor de 4de kl. p. uur 0.24 0.41 
voor de 5de kl. p. uur 0.20 0.37 

(2) Artikel 14, derde lid vervalt. 

III. 
Artikel 17, eerste lid, eerste zinsnede, wordt 

gelezen als volgt : 
Vergoeding wegens verblijfkosten wordc 

slechts voor 2/3 gedeelte verleend over het 
tijdvak, dat de belanghebbende meer dan 20, 
doch niet meer dan 40 achtereenvolgende et
malen verblijf heeft gehouden op dezelfde 
plaats buiten zijn woonplaats. Indien de be
langhebbende meer dan 40 achtereenvolgen
de etmalen op bedoelde plaats verblijf heeft 
gehouden, wordt de vergoeding wegens ver
blijfkosten na het 4oste etmaal slechts voor de 
helft verleend. 

IV. 
Artikel 18, onder b, wordt gelezen a1s 

volgt: 
,,voor bepaalde personen, wanneer, in ver

band met de door hen te bezoeken plaatsen 
of den duur der reis, dan we! op grond van 
andere overwegingen, een lager bedrag dan 
bij dit besluit is vastgesteld, geacht wordt 
voldoende te zijn". 

Artikel 2. 
Deze nstructie treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 28 April 1942. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep . v. F., 
M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

( Uitgeg. 28 Juli 1942.) 

(Stet. no. 85) 
29 April 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat, tot nadere wijziging van het 
Algemeen Reglement Vervoer en van het 
Algemeen Reglement Vervoer Locaal
spoorwegen. 

Op grond van artikel 27 der Spoorwegwet, 
van artikel 4 der Locaalspoor- en Tramweg
wet en van § 3 der Verordening N°. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied en in overeenstem
ming met § 2 der laatstgenoende Verorde
ning wordt bepaald: 

a. In het Algemeen Reglement Vervoer 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. In artikel 36, § 13, wordt tusschen ,,zijn" 
en ,,niet" ingevoegd: ,, , behoudens het be
paalde in § II en § 12,". 

2. Aan het bepaalde in het tweede lid van 
onderdeel B van punt XI van Bijlage II 
wordt een tweede volzin toegevoegd, lui
dende: 
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,,In bijzondere omstandigheden is het 
Hoofd van het Departement van Waterstaat 
bevoegd te bepalen, dat hoeveelheden, welke 
niet meer dan vier wagens vereischen, met 
gewone goederentreinen mogen worden ver
voerd. ". 

3. Het gestelde in Bijlage III , onder 5, 
wordt gewijzigd en gelezen: 

,,5. V66r het inladen van herkauwende 
dieren, eenhoevige dieren en varkens, moet 
de afzender den wagenvloer of het gedeelte 
van den wagenvloer, waarop de dieren wor
den geplaatst, met een voldoende laag strooi
sel, zooals zuiver zand, stroo, turfstrooisel 
of zaagsel, ter dikte van ten minste 2 cm be
dekken. Bij vorst mag geen zand, doch moet 
bij voorkeur stroo worden gebruikt." 

b. In het besluit tot nadere wijziging van 
het Algemeen Reglement Vervoer en van 
het Algemeen Reglement Vervoer Locaal
spoorwegen, opgenomen in de N ederlandsche 
Staatscourant van 14 October 1941, n°. 200, 
wordt onder b V in piaats van: ,,artikel 125" 
gelezen: ,,artikel 133". 

c. Dit besluit treedt in werking op den dag 
na dien zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 29 April 1942. 
De S.-G. voornoemd, D. G. W . SPITZEN. 

(Uitgeg. 4 Mei 1942.) 

(Stet. no. 83) 
29 April 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, No. 
10511 B.B. (Bureau Staats- en Admi
nistratief R echt), betreffende wijziging 
van de grenzen der gemeenten Boxmeer, 
Wanroy en Oploo c.a., opheffing van 
de gemeenten Beugen c.a., Sambeek, 
Vierlingsbeek en Maashees c.a. en vor
ming van een nieuwe gemeente Vier
lingsbeek. 

Op grond van § I der Verordening N°. 79/ 
1940 van den Rijkscorrtmissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied bepaal ik: 

Artikel 1. 

1. Met ingang van I Mei 1942 worden in de 
gemeentelijke indeeling de volgende wijzigin
gen aangebracht: 

a. de gemeente Beugen c.a. wordt opge
heven ; het oostelijk dee! van haar gebied 
wordt bij de gemeente B oxmeer gevoegd, het 
westelijk dee! bij de gemeente Wanroij; 

b. de gemeente Sambeek wordt opgeheven 
een aan de gemeente B oxmeer grenzend dee! 
van haar gebied wordt bij de gemeente ge
voegd, en aan de gemeente Vierlingsbeek 
grenzend dee! bij die gemeente en het overige 
dee! van haar gebied bij de gemeente Oploo 
c.a.; 

c. van de gemeente Vierlingsbeek wordt 
afgescheiden een aan de gemeente Sambeek 
grenzend gebiedsdeel; dit wordt toegevoegd 
aan de gemeente Oploo c.a. ; 

d. de gemeente Maashees c.a. en de inge
volge het bovenstaande gewijzigde gemeente 
Vierlingsbeek worden opgeheven; haar ge
bieden vormen samengevoegd een nieuwe 
gemeente, genaamd Vierlingsbeek. 
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2. De nauwkeurige grensbeschrijving van 
de krachtens deze beschikking overgaande 
gebieden luidt als volgt : 

A. bij de gemeente B oxmeer worden ge
voegd : 

a. het gedeelte der gemeente Beugen c.a., 
gelegen ten oosten van de lijn, aanvangende 
bij de grens tusschen de gemeenten Beugen 
c.a. en Boxmeer, ter plaatse, waar het midden 
van de rivier ,,de Balk" deze grens snijdt, 
vandaar in noordelijke richting het midden 
van de Oeffeltsche Beek volgende tot de 
zuidwestgrens van het perceel gemeente 
B eugen, Sectie A, nr. 1800, vandaar in noor
delijke richting de zuidwestgrens van de per
ceelen, Sectie A, nrs. 1800 en 2062, de 
zuidwestgrens van het ongenummerde weg
perceel, genaamd ,,de Graafsche Dijk", 
voor zoover deze samenvalt met de noord
oostgrens van de perceelen, Sectie D, nrs. 
924, 1755 en 902, vervolgens de zuidgrens 
van het wegperceel, Sectie D, nr. rr68, ge
naamd ,,de Hapsche weg", tot de grens tus
schen de gemeenten Beugen c.a . en Haps; 

b. het gedeelte van de gemeente Sambeek, 
gelegen ten oosten, later ten noorden van de 
gebroken !ijn, beginnende bij het m eest 
zuide!ijk grenspunt van de gemeente B ox
meer, overeenkomende met het weste!ijk 
hoekpunt van het perceel, gemeente Sam
beek, Sectie A, nr. 1800, en waarvan de be
schrijving luidt als volgt: 

de westgrens van de perceelen, Sectie A, 
nrs. 1800 en 787, tot aan het perceel nr. 2292, 
de noord- en westgrens van het perceel nr. 
2292, schuin over den ongenummerden weg, 
genaamd ,,Dijk van Oploo naar Sambeek", 
tot het noordwestelijk hoekpunt van het 
perceel nr. 2141 , de westgrens van perceel 
nr. 2141 tot aan den ongenummerden weg, 
genaamd ,,de Heikantsche Peelweg", ombui
gende in westelijke richting langs de noord
grens van dezen weg, tot over de water!eiding, 
genaamd ,,de Sambeeksche Uitwatering", 
vervo!gens naar het noordooste!ijk hoek
punt van het perceel nr. 2580; vervolgens 
zuidoostwaarts ombuigend langs de zuid
.grens van genoemde waterleiding, tot het 
noordoostelijk hoekpunt van perceel nr. 
2584, de westgrens van de perceelen nrs . 
2587 en 2253, vervolgens oostwaarts ombui
gend langs de noordgrens van perceel nr. 
2644 (Radioweg) en 2274, verder de noord
zijde van een ongenummerden weg, tot het 
zuidoostelijk hoekpunt van perceel, Sectie 
A, nr. 451, dwars over de Herbaan van Ven
ray, naar het zuidwestelijk hoekpunt van 
perceel Sectie B, nr. 2010, de zui.dgrens van 
dit perceel, dwars over een ongenummerden 
weg, naar het zuidwestelijk hoekpunt van 
perceel, Sectie B, nr. 217 r, de zuidgrens van 
,dit perceel, dwars over de Hoogeindsche
straat, naar h et zuidwestelijk hoekpunt van 
perceel, Sectie B, nr. 300, de zuidgrens van 
<le perceelen nrs . 300 en 2ro9, de zuidgrens 
van perceel nr. 2108, vanaf het zuidoostelijk 
.hoekpunt van dat perceel, dwars over perceel 
nr. 2236 naar het zuidwestelijk hoekpunt 
van het perceel nr. 2044, vandaar de zuide-
1ijke grens van de perceelen nrs. 2044 en 2070 
naar het zuidoostelijk hoekpunt van perceel 
nr. 2070; de westelijke grens van perceel 
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nr. 669, in zuidelijke richting naar het zuid
westelijk hoekpunt van perceel nr. 669, van
daar in oostelijke richting de zuidgrens van 
perceel nr .. 669 naar het zuidoostelijk hoek
punt van d1t perceel; vervolgens in zuidelijke 
richting langs de westgrens van perceel nr. 
673 tot het zuidwestelijk hoekpunt van per
ceel nr. 673; in oostelijke rich ting langs de 
zuidgrens van de perceelen nrs. 673, 674, 676, 
691, 692, 829 en 828, tot het zuidoostelijk 
hoekpunt van perceel nr. 828 en dwars over 
de daartusschen gelegen ongenummerde 
wegen; van het zu.idoost elijk hoekpunt van 
perceel nr. 828, dwars over den Roelof van 
den Bossche weg, naar het zuidwestelijk 
hoekpunt van perceel nr. 1363; vandaar de 
zuidgrens van de perceelen nrs. 1363 en 1364 
tot het zuidoostelijk hoekpunt van laatst
genoemd perceel, vandaar in noordelijke 
richting door het midden van de Luinbeek, 
dwars over den provincialen weg, tot het 
zuidwestelijk hoekpunt van perceel, Sectie C, 
nr. u6o, de zuidgrens van de perceelen, 
Sectie C, nrs. u6o, 507, 506, 1222 en 490, de 
zuidoostgrens van perceel nr. 490; in zuid- · 
oostelijke richting de zuidwestgrens van per
ceel nr. 490; in zuidoostelijke rich ting de 
zuidwestgrens van perceel nr. r228; de zuid
oostgrens van dit perceel, vervolgens in het 
verlengde van deze zuidoostgrens, dwars over 
perceel nr. 1227, de zuid- en oostgrens van 
perceel nr. r230, in zuidoostelijke richting 
de zuidwestgrens van perceel nr. 483; de 
zuidoostgrens van de perceelen nrs . 483, 482, 
48r en 480; de noordoostgrens van perceel 
nr. 480 tot het noordwestelijk hoekpunt van 
perceel nr. 472; de noordwestgrens van die 
perceelen nrs . 472 en 471; in het verlengde 
hiervan, dwars over een ongenummerden 
weg, naar de zuidwestgrens van perceel nr. 
467; in noordwestelijke rich ting de zuid
westgrens van perceel nr. 467 ; de noordwest
grens van de perceelen nrs . 467 en 466, in 
het verlengde hiervan, dwars over de Zwin
delaarsstraat, vervolgens in zuidoostelijke 
richting de noordoostzijde van de Zwinde
laarsstraat en den Langen Akkerschen dijk 
tot de bestaande grens tusschen de gemeen
ten Sambeek en Vierlingsbeek ; vanaf dit 
punt de bestaande zuidgrens van de gemeen
te Sambeek tot de grens met de provincie 
Limburg; 

B. bij de gemeente Wanroij wordt gevoegd: 
het gedeelte van de gem eente Beugen c.a ., 

dat niet ingevolge het onder A. bepaalde 
naar de gemeente Boxmeer overgaat; 

C. bij de gemeente Oploo c.a . worden ge
voegd: 

a. het gedeelte van de gemeente Sambeek, 
gelegen ten westen van de gebroken lijn, be
ginnende bij het zuidelijk grenspunt van de 
gemeente Boxmeer, overeenkomende met het 
westelijk hoekpunt van het perceel, gemeente 
Sambeek, Sectie A, nr. 1800, welke lijn tot 
het zuidwestelijk hoekpunt van perceel, 
Sectie A , nr. 2253, samenvalt met de onder A, 
sub b omschreven lijn en vanaf laatstgenoemd 
punt Joopt langs de :midwestgrens van de 
perceelen nrs. 2644, 2639, 2640 en 1365 tot 
de Mullemsche dijk en daar eindigt bij de 
bestaande grens tusschen de gemeenten 
Sambeek en Vierlingsbeek; 

3 
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b. het gedeelte van de1 gemeente Vierlings
beek, gelegen ten westen van de lijn, aanvan
gende bij het zuidwestelijk hoekpunt van het 
perceel, kadastraal bekend gemeente Vier
lingsbeek, Sectie D, nr. 621, wel\c hoekpunt 
gelegen is op de grens tusschen de gemeenten 
Vierlingsbeek en Maashees c.a., in noordelijke 
richting langs de westgrens van genoemd 
perceel, deze grens doorgetrokken dwars over 
het wegperceel, Sectie D, nr. 629, tot de 
noordgrens van dit wegperceel, vandaar in 
oostelijke richting langs de noordgrens van 
het wegperceel, Sectie D, nr. 629, tot het 
zuidwestelijk hoekpunt van perceel, Sectie 
D . nr. 596, vandaar langs de zuidwestgrens 
van de perceelen, Sectie D , nrs. 596 en 384, 
tot den westhoek van perceel, Sectie D, nr. 
384, vandaar dwars over een ongenummer
den weg naar den zuidhoek van perceel, Sectie 
D, nr. 409, vandaar de zuidwestgrens van 
het perceel, Sectie D, nr. 409, deze grens 
doorgetrokken dwars over een ongenummer
den weg, tot de grens tusschen de gemeenten 
Vierlingsbeek en Sambeek ; 

D. bij de gemeente Vierlingsbeek wordt 
gevoegd het gedeelte der gemeente Sambeek, 
dat niet ingevolge het onder A. en C. be
paalde naar de gemeenten Boxmeer en Oploo 
c.a. overgaat. 

Artikel 2. 

I. De burgemeesters, de secretarissen en 
de ontvangers van de gemeenten Beugen c.a., 
Sambeek, Vierlingsbeek en Maashees c.a., 
worden geacht met ingang van den datum 
dezer grenswijziging uit hun ambt eervol 
te zijn ontslagen. 

2. Te rekenen van den in het vorige lid 
bedoelden datum wordt hij, die het ambt 
bekleed van burgemeester der gemeente 
Maashees c.a., geacht te zijn benoemd tot 
burgemeester van de nieuwe gemeente 
Vierlingsbeek. 

3. De overige door of vanwege het bevoegd 
gezag der gemeente Beugen c.a. en Sambeek 
aangestelde ambtenaren - met inbegrip van 
de personen, in dienst van die gemeenten op 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
werkzaam - worden, te rekenen van den 
datum van deze grenswijziging, geacht in 
denzelfden rang en op denzelfden voet in 
dienst te zijn van de gemeente Boxmeer, 
met dien verstande, dat het bevoegd gezag 
dezer gemeente verplicht is binnen drie 
maanden na den datum van ingang van deze 
grenswijziging te bepalen, of en, zoo ja, 
in welken rang en op welken voet de hierbe
doelde personen in dienst van de gemeente 
Boxmeer werkzaam zullen blijven. 

Een blijvende tewerkstelling geschiedt 
slechts in een financieel gelijkwaardige be
trekking. Het bepaalde in artikel 5, zesde 
lid, tweede a linea, is ten aanzien van de 
vraag, wat onder een financieel gelijkwaar
dige betrekking moet worden verstaan, van 
overeenkomstige toepassing. 

Voor de rege!ing van de wedden der per
sonen, die in dienst der opgeheven gemeenten 
werkzaam waren, wordt ten minste de 
diensttiJd en de salarisrege!ing in aanmerking 
genomen, welke in de betrokken gemeente 
voor de berekening van hun wedden zouden 
hebben gegolden. 
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Het bepaalde in de drie vorige alinea's is 
mede van toepassing ten aanzien van de 
overige door of vanwege het bevoegd gezag 
der gemeenten Vierlingsbeek en Maashees 
c.a., aangestelde ambtenaren - met inbe
grip van de personen, in dienst van die ge
meenten op arbeidsovereenkomst naar bur
gerlijk recht werkzaam - met dien verstande 
dat deze geacht worden in denzelfden rang 
en op denzelfden voet in dienst te zijn van 
de nieuwe gemeente Vierlingsbeek. 

Het bevoegd gezag van de nieuwe gemeen
te Vierlingsbeek en dat van de gemeente 
Boxmeer is verplicht binnen drie maanden, 
te rekenen van den datum van deze grens
wijziging, ten aanzien van de besluiten, re
gelende den rechtstoestand van de in dienst 
der nieuwe gemeente Vierlingsbeek, onder
scheidenlijk van de gemeente Boxmeer werk
zame personen, een nadere regeling te treffen. 

4. De jaarwedden van de burgemeesters 
secretarissen, ontvangers en ambtenaren va~ 
den burgerlijken stand van de gemeenten 
Boxmeer, War:roij, Oploo c.a. en van de nieu
we gemeente Vierlingsbeek worden zoo noo-• 
dig opnieuw vastgesteld door den Commissa
ris der provincie Noord-Brabant, overeen
komstig de ter zake in deze provincie gel
dende regelen. 

Artikel 3. 
I. De machten en ambtenaren van de ge

meenten Boxmeer, Wanroij, Oploo c.a. en van 
de nieuwe gemeente Vierlingsbeek oefenen 
te rekenen van den dat~m der grenswijziging: 
hun bevoegdheden mt m het vanaf dien da
tum tot hun gemeente behoorende gebied. 

2. Totdat de Commissaris der provincie 
Noord-Brabant toepassing zal hebben gege
ven aan het bepaalde in artikel 6 van de 
Verordening N°. 152/1941 en de burgemees
ter van de nieuwe gemeente Vierlingsbeek 
zoo noodig nieuwe wethouders zal hebben 
benoemd, worden twee door dezen burge
meester aan te wijzen wethouders , onder
scheidenlijk van de gemeenten Vierlingsbeek 
en Maashees c.a., geacht wethouders te zijn, 
van de nieuwe gemeente Vierlingsbeek. 

3. De bij den ingang dezer grenswijziging: 
in de gebieden der daarbij betrokken ge
meenten geldende besluiten behouden al
daar rechtskracht, totdat het bevoegd gezag: 
deze besluiten heeft vervallen verklaard. 

Het bevoegd gezag van de gemeenten 
Boxmeer, Wanroij, Oploo c.a., en van de 
nieuwe gemeente Vierlingsbeek is verplicht 
binnen twee jaren ra den datum van ingang 
dezer grenswijziging te bepalen, welke ge
meentelijke besluiten in het gebied der des
betreffende gemeenten zullen gelden. 

Zoo dikwi; ls voor het vervallen verklaren 
of voor het invoeren van gemeenteltjke 
besluiten medewerking van hooger gezag bij 
kracht van wet hebbende bepalingen is. 
voorgeschreven, is deze mede vere1scht voor 
het vervallen of van t oepassing verklaren 
van gemeenteli;ke besluiten ingevolge het 
bepaalde in de tweede alinea van dit lid. 

4. De bevoegdheid tot het heffen en invor
deren van gemeentelijke belascingen in het 
gebied der gemeenten J:jeugen c.a. en Sambeek, 
onderscheiaelijk Vierlingsbeek en Maashees 
c.a., over een belastingjaar, dat v66r den 
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ingang van deze grenswijziging is aangevan
gen , wordt vanaf den datum van ingang van 
deze grenswijziging uitgeoefend door de 
machten en ambtenaren der gemeente Box
meer, onderscheidenlijk der nieuwe gemeente 
Vierlingsbeek. 

5. De verantwoording van de opbrengst 
der in het vorige lid bedoelde belastingen 
geschiedt met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 9, zesde lid, tweede alinea. 

Voor zooveel de opbrengst over het bij 
den ingang van deze grenswijziging loopende 
belastingjaar wordt verantwoord in de reke
ning over het dienstjaar 1942 der gemeente 
Boxmeer of der nieuwe gemeente Vierlings
beek, dragen deze gemeenten het dee! dier 
opbrengsten, dat verkregen wordt in een 
niet naar deze gemeenten overgaand gebied, 
over aan de gemeente, waarvan bedoeld ge
bied dee! is gaan uitmaken. 

Artikel 4. 
1. Met afwijking van het bepaalde in arti

kel 4, eerste lid, der gemeentewet en in arti
kel II, derde lid , van de Eerste beschikking 
ter uitvoering van de Verordening N°. 152/ 
1941, geldt, totdat onderscheidenlijk de uit
komsten van de eerstvolgende openbare 
volkstelling of een nadere publicatie om
trent het aantal inwoners door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek zullen zijn ver
schenen, in de gewijzigde gemeenten en in 
de nieuwe gemeente Vierlingsbeek het aantal 
inwoners, dat op l Mei 1942 volgens de be
volkingsregisters der betreffende gemeenten 
aanwezig is, zooals dit door den Commissaris 
der provinde Noord-Brabant, de burgemees
ters der betrokken gemeenten gehoord, wordt 
vastgesteld. 

2. Met afwijking van het bepaalde in arti
kel 4, tweede lid, der gemeentewet worden 
zij, die gedurende de laatste twaalf maanden 
woonplaats hadden in het gebied der ge
meenten, zooals deze krachtens deze be
schikking zijn gewijzigd of nieuw gevormd, 
vanaf den datum van den overgang als inge
zetenen van die gemeente beschouwd. 

Artikel 5. 
1. Aan de burgemeesters van de gemeen

ten Beugen c.a.en Sambeek en de vaste ambte
naren, die tengevolge van deze grenswijzi
ging worden ontslagen, wordt - voor zoover 
zij niet in de termen vallen om pensioen, uit
gezonderd vervroegd ouderdomspensioen, 
als bedoeld in artikel 48, eerste lid, onder b, 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, te 
genieten - met ingang van den dag van 
ontslag een wachtgeld verleend. 

Het wachtgeld voor hen, die ontslagen zijn 
uit den dienst van de gemeenten Beugen c.a. 
en Sambeek komt ten laste van de gemeente 
Boxmeer, dat voor hen, d ie ontslagen zijn 
uit den dienst van de gemeenten Vierlings
beek en Maashees c.a. komt ten laste van de 
nieuwe gemeente Vierlingsbeek. 

Voor zooveel het betreft wachtgeld van 
hen, die ontslagen zijn uit den dienst der 
gemeenten Beugen c.a., onderscheidenlijk 
Sambeek, ontvangt de gemeente Boxmeer 
van de gemeente Wanroij, onderscheidenlijk 
van de gemeente Oploo c.a. en de nieuwe ge
meente Vierlingsbeek, jaarlijks een bijdrage 
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in dit wachtge!d, overeenkomstig de in arti
kel 9, negende lid, bedoelde verhouding. 

Voor zooveel het betreft wachtgeld van 
hen, die ontslagen zijn uit den dienst der 
gemeente Vierlingsbeek, ontvangt de nieuwe 
gemeente Vierlingsbeek van de gemeente 
Oploo c.a. jaarlijks een bijdrage in dit wacht
geld, overeenkomstig de in artikel 9

1 
negende 

lid , bedoelde verhouding. 
Gelijke bijdrage wordt door de gemeente 

te wier laste het wachtgeld, komt, ontvange~ 
in de bijdrage voor eigen pensioen, als be
d,oeld in artikel 6, derde lid, voor zoover deze 
niet ingevolge artikel 6, vierde lid, op de be
trokken personen wordt verhaald. 

Als vaste ambtenaren worden mede aan
gemerkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
die als zoodanig een niet wezenlijk onder
broken diensttijd van ten minste vijf jaren 
hebben vervuld, tenzij zij belast zijn met 
werkzaamheden, welke een tijdelijk karakter 
dragen. 

De toekenning van wachtgeld en het ne
men van beslissingen daaromtrent geschie
den door den burgemeester der gemeente, 
te wier laste het wachtgeld komt, met in
achtneming van de vo!gende bepalingen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid , wordt wachtgeld toegekend : 

a. indien zij bij den ingang van deze grens
wijziging een diensttijd van tenminste IO 
jaren hebben volbracht en het aantal jaren 
van dien diensttijd, te zamen met het aan
tal jaren van den leeftijd, dien zij ten tijde 
van het ontslag hebben bereikt, 60 of meer 
bedraagt, tot het tijdstip, waarop ingevolge 
het hieronder bepaalde het wachtgeld ein
digt; 

b. voor de overige gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 48 1 

eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240 - te genieten. Voor hem, 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
oud,erdomspensioen, als bedoeld in den vori
gen zin, vervalt dat wachtgeld, zoodra het 
gelijk is aan of minder bedraagt dan het 
pensioen en anders bij het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd. 

Onder ,,diensttijd" wordt in dit artikel 
verstaan alle aan het ontslag voorafgaande 
tijd, welke in aanmerking komt voor pen
soen, onverschillig in dienst van welk !ichaam 
die tijd is doorgebracht, met dien verstande, 
dat alle diensttijd slechts eenmaal wordt 
mec\egeteld en diensttijd uit een nevenbetrek
king slechts in aanmerking komt, indien het 
wachtgeld uit hoofde van ontslag uit die 
betrekking wordt toegekend .. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt be
rekend naar de wedde in den zin der Pensioen
wet 1922, Staatsblad n°. 240. welke aan de 
betrekking, waaruit de belanghebbende ten
gevolge van deze grenswijziging werd ont
slagen, was verbonden, vermeerderd met 
kindertoelage, indien die toelage niet reeds 
in die wedde is begrepen, met di'en verstande, 
dat de wedde of de som van wedde en kinder
toelage dezelfde vermindering of vermeerde
ring onderg,aat, welke de kindertoelage ten-
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ingang van deze grenswijziging is aangevan
gen, wordt vanaf den datum van ingang van 
deze grenswijziging uitgeoefend door de 
machten en ambtenaren der gemeente Box
meer, onderscheidenlijk der nieuwe gemeente 
Vierlingsbeek. 

5. De verantwoording van de opbrengst 
der in het vorige lid bedoelde belastingen 
geschiedt met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 9, zesde lid, tweede a!inea. 

Voor zooveel de opbrengst over het bij 
den ingang van deze grenswijziging loopende 
belastingjaar wordt verantwoord in de reke
ning over het dienst jaar 1942 der gemeente 
Boxmeer of der nieuwe gemeente Vierlings
beek , dragen deze gemeenten het dee! dier 
opbrengsten, dat verkregen wordt in een 
niet naar deze gemeenten overgaand gebied, 
over aan de gemeente, waarvan bedoeld ge
bied dee! is gaan uitmaken. 

Artikel 4. 
1. Met afwijking van het bepaalde in arti

kel 4, eerste lid, der gemeentewet en in arti
kel 11, derde lid, van de Eerste beschikking 
ter uitvoering van de Verordening N°. 152/ 
1941, geldt, totdat onderscheidenlijk de uit
komsten van de eerstvolgende openbare 
volkstelling of een nadere publicatie om
trent het aantal inwoners door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek zullen zijn ver
schenen, in de gewijzigde gemeenten en in 
de nieuwe gemeente Vierlingsbeek het aantal 
inwoners, dat op I Mei 1942 volgens de be
volkingsregisters der betreffende gemeenten 
aanwezig is, zooals dit door den Commissaris 
der provinrie Noord-Brabant, de burgemees
ters der betrokken gemeenten gehoord, wordt 
vastgesteld. 

2. Met afwijking van het bepaalde in arti
kel 4, tweede lid, der gemeentewet worden 
zij , die gedurende de laatste twaalf maanden 
woonplaats hadden in het gebied der ge
meenten, zooals deze krachtens deze be
schikking zijn gewijzigd of nieuw gevormd, 
vanaf den datum van den overgang als inge
zetenen van die gemeente beschouwd. 

Artikel 5. 
1. Aan de burgemeesters van de gemeen

ten Beugen c.a.en Sambeek en de vaste ambte
naren, die tengevolge van deze grenswijzi
ging worden ontslagen, wordt - voor zoover 
zij niet in de termen vallen om pensioen, uit
gezonderd vervroegd ouderdomspensioen, 
als bedoeld in artikel 48, eerste lid, onder b, 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, te 
genieten - met ingang van den dag van 
ontslag een wachtgeld verleend. 

Het wachtgeld voor hen, die ontslagen zijn 
uit den dienst van de gemeenten Beugen c.a. 
en Sambeek komt ten laste van de gemeente 
Boxmeer, dat voor hen, die ontslagen zijn 
uit den dienst van de gemeenten Vierlings
beek en Maashees c.a. komt ten laste van de 
nieuwe gemeente Vierlingsbeek. 

Voor zooveel het betreft wachtgeld van 
hen, die ontslagen zijn uit den dienst der 
gemeenten Beugen c.a., onderscheidenlijk 
Sambeek, ontvangt de gemeente Boxmeer 
van de gemeente Wanroij, onderscheidenlijk 
van de gemeente Oploo c.a. en de nieuwe ge
meente Vierlingsbeek, jaarlijks een bijdrage 
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in dit wachtgeld, overeenkomstig de in a rti
kel 9, negende lid, bedoelde verhouding. 

Voor zooveel het betreft wachtgeld van 
hen, die ontslagen zijn uit den dienst der 
gemeente Vierlingsbeek, ontvangt de nieuwe 
gemeente Vierlingsbeek van de gemeente 
Oploo c.a. jaarlijks een bijdrage in dit wacht
geld, overeenkomstig de in artikel 9, negende 
lid, bedoelde verhouding. 

Gelijke bijdrage wordt door de gemeente, 
te wier laste het wachtgeld komt, ontvangen 
in de bijdrage voor eigen pensioen, als be
doeld in artikel 6, derde lid, voor zoover deze 
niet ingevolge artikel 6, vierde lid, op de be
trokken personen wordt verhaald. 

Als vaste ambtenaren worden mede aan
gemerkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
die als zoodanig een niet wezenlijk onder
broken diensttijd van ten minste vijf jaren 
hebben vervuld, tenzij zij belast zijn met 
werkzaamheden, welke een tijdelijk karakter 
dragen. 

De toekenning van wachtgeld en het ne
men van beslissingen daaromtrent geschie
den door den burgemeester der gemeente, 
te wier laste het wachtgeld k omt, met in
achtneming van de volgende bepalingen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid, wordt wachtgeld toegekend : 

a. indien zij bij den ingang van deze grens
wijziging een diensttijd van tenminste 10 

jaren hebben volbracht en het aantal jaren 
van <lien diensttijd, te zamen met het aan
tal jaren van den leeftijd, <lien zij ten tijde 
van het ontslag hebben bereikt, 60 of meer 
bedraagt, tot het tijdstip, waarop ingevolge 
het hieronder bepaalde het wachtgeld ein
digt; 

b. voor de overige gedurende een tijdvak, 
ge lijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240 - te genieten. Voor hem, 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
oud,erdomspensioen, als bedoeld in den vori
gen zin, vervalt dat wachtgeld, zoodra het 
gelijk is aan of minder bedraagt dan het 
pensioen en anders bij het bereiken van den 
65-jarigen Jeeftijd. 

Onder .,diensttijd" wordt in dit artikel 
verstaan alle aan het ontslag voorafgaande 
tijd, welke in aanmerking komt voor pen
soen, onverschillig in dienst van welk lichaam 
di e tijd is doorgebracht, met <lien verstande, 
dat alle diensttijd slechts eenmaal wordt 
meqegeteld en diensttijd uit een nevenbetrek
king slechts in aanmerking komt, indien het 
wachtgeld uit hoofde van ontslag uit die 
betrekking wordt toegekend . . 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt be
rekend naar de wedde in den zin der Pensioen
wet 1922, Staatsblad n°. 240, welke aan de 
betrekking, waaruit de belanghebbende ten
gevolge van deze grenswijziging werd ont
slagen, was verbonden, vermeerderd met 
kindertoelage, indien die toelage niet reeds 
in die wedde is begrepen, met di•en verstande, 
dat de wedde of de som van wedde en kinder
toelage dezelfde vermindering of vermeerde
ring onderg,aat, welke de kindertoelage ten-
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gevolge van de wijziging van het aantal kin
deren, dat voor de toelage in aanmerking 
komt, zou ondergaan, indien de b elangheb
bende in dienst zou zijn gebleven. Het wacht
geld is gedurende de eerste d rie maanden 
gelijk aan de in den eersten v clzin omschre
ven wedde of de som van wedde en kinder
toelage en bedraagt daarna gedurende drie 
maanden 85 en vervolgens 70 ten honderd 
van de vorenbedoelde wedde of som. 

4. Indien op of na den datum van het in 
werking treden van d eze beschikking in de 
regeling van de wedde en (of) kindertoelagen 
van d en burgemeester en de ambtenaren der 
gem?ente, te wier laste het wachtgeld komt, 
een wijziging wordt gebracht, welke geen 
verband houdt m et deze grenswijziging, 
wordt de in h et d erde lid bedoelde wedde of 
de som van wedde en kindertoelage voor de 
toepa,sing van dat lid en van het v ij fde en 
zesde lid van dit artikel, alsmede van het 
tweede lid, tweeden volzin van artikel 6, op 
overeenkomstige wijze gewijzigd. 

5. W anneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in v erband met arbeid of bedrijf bij of na 
den ingang van deze grenswijziging inkom
sten geniet of gaat genieten, welke hij drie 
maanden v66r dat tijdstip niet genoot, wordt: 

a. indien hij die inkomsten geniet in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240, zoodra en zoolang 
het wachtgeld, vermeerderd met die inkom
sten, voor zoover zij als wedde in den zin 
dier wet zijn of zouden zijn aan te merken, 
en in ieder geval met inbegrip van kindertoe
lage , d e in het derde lid bedoelde wedde of de 
som van wedde en kindertoelage zou over
schrijden, het wachtgeld met het bedrag dier 
overschrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk ll.an de helft daarvan, vermin
derd, met dien verstande, dat van die inkom
sten buiten aanmerking blijft een bedrag, ge
lijk aan het verschil tusschen het wachtgeld 
en de in het derde lid bedoelde wedde of de 
som van wedde en kindertoelage; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met het eventueele gedeelte der inkom
sten onder a, waarmede deze, vermeerderd 
m et het wachtgeld, het bedrag der in het 
derde lid bedoelde wedde of van de som van 
wedde en kindertoelage overschrijden, doch 
ten aanzien van de overblijvende inkomsten 
gehandeld, also£ zij onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten , als in het vorige lid bedoeld , zal 
zijn verb onden aan een benoeming tot een 
financieel gelijkwaardige betrekking, al 
wordt deze benoeming niet aangenomen, ten
zij dit laatste geschiedt op grond van bezwa
ren, welke door den Commissaris der pro
vincie Noord-Brabant, den belanghebbende 
of diens gemachtigde gehoord, althans be
hoorlijk opgeroepen, deugdelijk worden ver
klaard. 

Onder .,financieel gelijkwaardige betrek
king" wordt in dit lid verstaan een betrek
king of vereeniging van betrekkingen, welke 
voor den betrokken ambtenaar in verband 
met zijn persoonlijkheid en omstandigheden 
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passend kan worden geacht en hem een ten 
minste gelijk inkomen oplevert als de wedde 
of de som van wedde en kindertoelage in 
het derde lid bedoeld. Met ,,inkomen" w~rdt 
hier, waar het b etreft inkomsten in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pensioenwet 
1922, Staatsb/ad n°. 240, bedoeld de wedde 
in den zin d ier wet, vermeerderd, indien de 
toelage niet reeds in de wedde is begrepen 
met kindertoelage. ' 

7. Voor de toepassing van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel worden in de geval
len, waarin de b elanghebbende tengevolge 
van deze grenswijziging uit meer dan een 
betrekking is ontslagen, de verschillende 
wachtgelden en de verschillende wedden, in 
het derde lid bedoeld, tot een wachtgeld en 
een wedde vereenigd. 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding in
trekking of vermindering van wachtgeld 'het 
gevolg is, v66r het tijdstip, waarop het wacht
geld volgens het tweede lid uiterlijk eindigt 
wordt het wachtgeld niet toegekend, onder~ 
scheidenlijk niet verhoogd, wanneer het ver
lies, naar het oordeel van het bevoegd gezag 
van de gemeente, te wier laste het wachtgeld 
komt, het gevolg was van eigen schuld of 
van eigen verzoek en daarvoor geen deugde
lijke gronden aanwezig worden geacht. 

9. Indien de op wachtgeld gestelde amb
tenares in het huwelijk treedt, vervalt voor 
den duur van d at huwelijk het wachtgeld. 

10. Indien een wachtgeld na onderbreking 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de be
paling van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht 
op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

11. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
aan den burgemeester der gemeente, te wier 
laste het wachtgeld komt. De op wachtgeld 
gestelde is gehouden ten aanzien van die in
komsten alle door dezen burgemeester en 
door den Commissaris der provincie Noord
Brabant verlangde inlichtingen te verstrek
ken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt , doet daarvan even
eens onverwijld mededeeling aan den burge
meester der gemeente, te wier taste het 
wachtgeld komt. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van den bur
gemeester van bedoelde gemeente een aan
vrage in te dienen tot het verkrijgen van in
validiteitspensioen en zich te onderwerpen 
aan het in verband daarmede te verrichten 
geneeskundig onderzoek, als bedoeld in 
artikel 74 der Pensioenwet 1922, Staatsblad 
n°. 240. 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, 
kan de Commissaris der provincie Noord
Brabant, den burgemeester der gemeente, 
te wier taste het wachtgeld komt, benevens 
den belanghebbende of diens gemachtigde 
gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, het 
wachtgeld geheel of gedeeltelijk vervallen 
verklaren. 

12. Geschillen over de toepassing van dit 
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artikel worden, den burgemeester der ge
meente, te wier laste het wachtgeld komt, 
benevens den belanghebbende of diens ge
machtigde gehoord, althans behoorlijk opge
roepen, beslist door den Commissaris der 
provincie Noord-Brabant gemeenschappelijk 
met de bestuursraden. 

Artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 is hier
bij van overeenkomstige toepass/ng. 

13. Ten aanzien van ambtenaren in tijde
lijken dienst der gemeenten Beugen c.a. en 
Sambeek, onderscheidenlijk Vierlingsbeek en 
Maashees c.a., die niet worden aangemerkt 
als vaste ambtenaren, zoomede van personen, 
in dienst op arbeidsovereenkomst naar bur
gerlijk recht, die tengevolge van deze grens
wijziging worden ontslagen, kan, wanneer de 
door hen verrichte werkzaamheden redelij
kerwijs geacht kunnen worden een niet
tijdelijk karakter te hebben, door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, den Commissaris der 
provincie Noord-Brabant gehoord, bepaald 
worden, dat aan deze personen ten laste van 
de gemeente Boxmeer, onderscheidenlijk van 
de nieuwe gemeente Vierlingsbeek, een uit
keering wordt gedaan. Het bepaalde in het 
tweede tot en met twaalfde lid van dit 
artikel vindt overeenkomstige toepassing. · 

Ten aanzien van de hierbedoelde functio
narissen wordt onder diensttijd verstaan de 
aan het onts!ag voorafgaande tijd, in dienst 
der gemeenten Beugen c.a., Sambeek, Vier
lingsbeek of Maashees c.a. doorgebracht. 

Wanneer toepassing wordt gegeven aan 
het geste!de in de eerste alinea van dit lid, 
wordt een bijslag, welke van gemeentewege 
wordt gegeven op de terugbetaling van op 
het loon van den functionaris ingehouden 
bedragen, overeenkomende met den bijs!ag, 
bedoeld in artikel 63 van het Arbeidsovereen
stenbesluit, eerst na beeindiging van de in de 
eerste alinea van dit lid bedoelde uitkeerin
gen toegekend en alsdan slechts tot het be
drag, waarmede deze bijslag het totaal van 
de bovenbedoelde uitkeeringen overtreft. 

Artikel 6. 
I. De tijd, krachtens deze beschikking 

op wachtge!d doorgebracht, wordt als dienst
tijd in den zin der Pensioenwet 1922, Staats
blad n°. 240, aangemerkt, indien de ontslage
ne in de betrekking, welke hij met genot 
van wachtgeld heeft verlaten, laatstelijk voor 
zijn ontslag ambtenaar was in den zin dier 
wet en voor zoover die tijd niet parallel 
loopt met diensttijd als ambtenaar, in den 
zin van die wet, in een betrekking of in be
trekkingen, waarin deze hoedanigheid na het 
onts!ag wordt verkregen. 

2. Gedurende den vo!gens het eerste lid 
voor pensioen geldigen tijd geldt als wedde, 
onderscheidenlijk als pensioensgrondslag, het 
bedrag van de wedde, onderscheidenliJk de 
pensioensgrondslag, dan we! de som der wed
den, onderscheidenlijk de som der pensioens
grondslagen, welke met inachtneming van 
het bepaalde in het derde en vierde lid van 
het vorige artikel voor den betrokkene zou
den hebben gegolden, met dien verstande, 
dat de pensioensgrondslag of de som der pen
sioensgrondslagen dezelfde wijzigingen on
dergaan, welke zij op grond van het bepaalde 
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in artikel 150 der Pensioenwet 1922, Staats
blad n°. 240, zouden hebben ondergaan, in
dien het onts!ag niet ware verleend en de 
ambtenaar de laatstelijk voor het onts!ag 
aan zijn betrekking of betrekkingen verbon
den wedde ongewijzigd had behouden. Ver
krijgt de betrokkene na zijn ontslag opnieuw 
de hoedanigheid van ambtenaar in den zin 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, met 
een pensioensgrondslag of een som van pen
sioensgrondslagen, lager dan die uit de be
trekking of betrekkingen, waaruit hij ten
gevolge van deze grenswijziging werd ontsla
gen, dan wordt voor de toepassing van de 
artikelen 33 en 151 der Pensioenwet 1922, 
Staatsb/ad n°. 240, de wedde of de som der 
wedden in de nieuwe betrekking of betrek
kingen geacht te zijn verhoogd tot het be
drag van de wedde of de som der wedden, be
doeld in het derde lid van het vorige artikel. 

Blijft de tengevolge van deze grenswijzi
ging ontslagene na zijn ontslag in een of meer 
betrekkingen ambtenaar in den zin der Pen
s ioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, dan wordt 
voor de berekening van het eigen pensioen 
de pensioensgrondslag in elk van die aange
houden betrekkingen geacht dezelfde wijzi
ging te ondergaan, welke deze op grond 
van artikel 150 dier wet zou ondergaan, in
dien de in den eersten en tweeden volzin 
van dit lid bedoelde wedde of som van wed
den als ambtenaar in den zin dier wet zou 
worden genoten. 

3. De gemeente, te wier laste het wacht
geld komt, is voor de betrokken personen 
gedurende den tijd, dien zij krachtens deze 
beschikking op wachtgeld doorbrengen, een 
bijdrage voor eigen pensioen verschuldigd op 
den voet van artikel 35 en artikel 36, eerste 
lid, onder a, der Pensioenwet 1922, Staats
b/ad n°. 240, berekend naar den in den eersten 
volzin van het tweede lid aangegeven pen
sioensgrondslag, en in het geva!, bedoeld in 
den tweeden volzin van dat lid, naar het ver
schi! tusschen dezen pensioensgrondslag en 
dien of die, welke in de betrekking of betrek
kingen, waarin na het ontslag de hoedanig
heid van ambtenaar in den zin van bedoelde 
wet werd verkregen, zonder de werking van 
het tweede lid zou of zouden hebben gegol
den. 

4. De in het vorige lid bedoelde gemeente 
verhaalt de aldaar bedoelde bijdrage op de 
betrokken personen op den voet van het 
vierde lid van artikel 36 der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240. 

5. Het lichaam, in welks dienst een gewe
zen ambtenaar, bedoeld in het eerste lid 
van het vorige artikel, is herp!aatst, is de 
biJdrage volgens artikel 35 en artiKel 36, 
eerste lid, oneler a en b, der Pensioenwet 1922, 
::,taatsblad n°. 240, verschuldigd naar Oen 
pensioensgrondslag of de pensioensgrondsla
gen, wel11:e zonder de werking van het eerste 
liel zou of zouden hebben gegolden. 

6. Voor de toepassing van dit artikel vin
den de artikelen 125, 127 tot en met 129a 
Cler Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, 
overeenkomstige toepassing. 

7. Voor de toepassing van artikel 40, eerste 
lid, oneler c en d, der Pensioenwet 1922 
.':,taatsblad n°. 240, worden zij, die op den dag' 
vooratgaande aan den ingang dezer grens~ 
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wijziging op arbeidsovereenkomst naar bur
gerlijk recht werkzaam waren in dienst van 
een der gemeenten Beugen c.a., Sambeek, 
Vierlingsbeek of Maashees c.a., en die tenge
volge van deze grenswijziging in dienst van 
een der gemeenten Boxmeer, Wanroij, Op/oo 
c.a., of de nieuwe gemeente Vierlingsbeek 
~.orden herplaatst, indien zij in dienst van 
een dier gemeenten de hoedanigheid van 
ambtenaar verkrijgen, geacht den in dienst 
van een der eerstgenoemde gemeenten door
gebrachten tijd in dienst van een der Jaatst
genoemde gemeenten te hebben doocgebracht. 

Artikel 7. 
Wanneer in een bij deze grenswijziging be

trokken gemeente een benoeming plaats 
heeft in een functie, welke naar het oordeel 
van den Commissaris der provincie Noord
Brabant, den burgemeester der betreffende 
gemeente gehoord, door een tengevolge van 
deze grenswijziging ontslagen ambtenaar 
kon zijn bekleed, komen vanaf het tijdstip 
der benoeming het wachtge!d en de pensi
oensbijdragen of de uitkeering, bedoeld in 
artikel 5, dertiende lid , van den ontslagene 
ten Jaste van deze gemeente. 

Artikel 8. 
I. Aan ambtenaren van de bij deze grens

wijziging betrokken gemeenten, die tenge
volge van deze grenswijziging genoopt zijn 
te verhuizen, worden van gemeentewege de 
kosten hunner verhuizing vergoed . 

2. Deze kosten worden v66r de verhuizing 
vanwege den burgemeester geschat. Na de 
verhuizing dient de ambtenaar daarvoor een 
declaratie in bij den burgemeester, die, in
dien de schatting wordt overschreden en de 
declaratie naar zijn oordeel te hoog is, het 
bedrag bepaalt, dat als vergoeding wordt toe
gekend. 

Artikel 9 . 
1. De dienst der begrootingen voor het 

dienstjaar 1941 en voor het dienstjaar 1942 
der gemeenten Beugen c.a. en Sambeek. onder
scheidenlijk Vierlingsbeek en Maashees c.a ., 
wordt voortgezet door de gemeente Boxmeer, 
onderscheidenlijk de nieuwe gemeente Vier
lingsbeek . 

Onder het voortzetten van den dienst 
wordt begrepen het aanbrengen van de noo
dig gebleken wijzigingen. 

2 . De begrootingen voor het dienstjaar 
1942 der gemeenten Jteugen c.a., Sambeek, 
Vierlingsbeek en Maashees c.a. gelden slechts 
voor het aan den ingang dezer grenswijziging 
voorafgaande gedeelte van dat dienstjaar . 

Het in het eerste lid bepaalde is mede op 
deze begrootingen van toepassing. 

3. De burgemeesters der gemeenten Box
meer, Op/oo c.a. en Wanroij brengen binnen 
een door het toezichthoudend orgaan te be
palen termijn de begrooting hunner gemeente 
voor het dienstjaar 1942 in overeenstemming 
met den nieuwen toestand. 

4. De burgemeester der nieuwe gemeente 
Vierlingsbeek stelt binnen een door het toe
zichthoudend orgaan te bepalen termijn voor 
die gemeente een begrooting vast, die zal 
gelden voor het na den ingang dezer grens
wijziging vallende gedeelte van het dienst
jaar 1942. 
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Voor het tijdvak, waarin deze bcgrooting 
nog niet is vastgesteld, is het toezichthou
dend orgaan bevoegd den burgemeester te 
machtigen tot het ontvangen van inkomsten 
en het doen van uitgaven. 

5 - De rekeningen over de dienstjaren 1941 
en 1942 der gemeenten Beugen c.a. en Sam
beek, onderscheidenlijk Vier/ingsbeek en 
Maashees c.a ., worden opgemaakt door den 
ontvanger · der gemeente Boxmeer, onder
scheidenlijk der nieuwe gemeente Vierlings
beek. 

Met betrekking tot die rekeningen treden, 
voor de toepassing van het bepaalde in 
artikel 18 der Eerste Beschikking ter uitvoe
ring van de Verordening N°. 152/1941, dis 
burgemeester op de burgemeesters der ge
meente Boxmeer, onderscheidenlijk der nieu
we gemeente Vierlingsbeek . 

6. In de rekeningen over het dienstjaar 
1942 der gemeenten Beugen c.a., Sambeek, 
Vierlingsbeek en Maashees c.a. worden ver
antwoord alle tot de huishouding dier ge
m eenten behoorende inkomsten en uitgaven, 
die betrekking hebben op het aan den ingang 
dezer grenswijziging voorafgaande gedeelte 
van dat dienstjaar. 

Voor zoover deze inkomsten en uitgaven 
mede betrekking hebben op het na den in
gang dezer grenswijziging vallende gedeelte 
van bedoeld dienstjaar, worden zij slechts 
voor een evenredig dee! in de rekening van 
dat dienstjaar verantwoord; het overige 
dee! wordt verantwoord in de rekeningen van 
dat dienstjaar der gemeenten Boxmeer, Wan
roij, Op/oo c.a. of de nieuwe gemeente Vier
lingsbeek. 

7. De batige of nadeelige saldi van de reke
ningen over het dienstjaar 1941 der ge
meenten Beugen c.a., Sambeek, Vierlingsbeek 
en Maashees c. a. worden verantwoord in de 
rekeningen over het dienstjaar 1942 dier ge
m eenten . 

8. De batige of nadeelige saldi van de reke
ning over het dienstjaar 1942 der gemeente 
Maashees c.a. komen ten bate of ten laste 
der nieuwe gemeente Vierlingsbeek . 

9. Het batige of nadeelige sa!do van den 
gewonen dienst der rekening over het dienst
jaar 1942 der gemeenten Beugen c.a., onder
scheidenlijk Sambeek, onderscheidenlijk Vier
lingsbeek, komt ten bate of ten laste van de 
gemeenten Boxmeer en Wanroij, onderschei
denlijk B oxmeer, Op/oo c.a. en de nieuwe ge
meente Vier/ingsbeek, onderscheidenlijk de 
gemeente Op/oo c.a. en de nieuwe gemeente 
Vierlingsbeek, in zoodanige verhouding als 
wordt aangegeven door de aantallen inwo
ners van eerstbedoelde gemeenten, die naar 
laatstbedoelde gemeenten overgaan. 

De na het sluiten van de begrooting voor 
het dienstjaar 1942 ontvangen gewone inkom
sten of betaalde gewone uitgaven, behooren
de tot de huishouding der gemeenten Beugen 
c.a., Sambeek of Vierlingsbeek, komen op ge
lijke wijze ten bate of ten Jaste van de ge
meenten Boxmeer, Wanroij, Op/oo c.a. of 
de nieuwe gemeente Vierlingsbeek. . 

10. De batige of nadeelige saldi van den 
kapitaaldienst der rekening over het dienst
jaar 1942 der gemeenten Beugen c.a., onder
scheidenlijk Sambeek, onderscheidenlijk Vier
lingsbeek, komen in een door het toezicht-



39 

houdend orgaan, voor zooveel mogelijk met 
inachtneming van het in artikel 16 neerge-
1egde beginsel, te bepalen verhouding ten 
bate of ten laste van de gemeenten Boxmeer 
en Wanroij, onderscheidenlijk Boxmeer, Op
loo c.a. en de nieuwe gemeente Vierlingsbeek, 
onderscheidenlijk de gemeente Oploo c.a. en 
de nieuwe gemeente Vierlingsbeek. 

Hetzelfde geldt voor de na het sluiten van 
de begrooting voor het dienstjaar 1942 ont
vangen kapitaalsinkomsten of betaalde kapi
taalsuitgaven, behoorende tot de huishou
ding der gemeenten Beugen c.a., Sambeek of 
Vierlingsbeek. 

Artikel IO. 

I. De uitkeeringen voor de gemeenten 
Beugen c.a. en Sambeek, onderscheidenlijk 
Vierlingsbeek en Maashees c.a., bedoeld in 
artikel 3, onder c, der wet van IS Juli 1929, 
Staatsblad n°. 388, sedert gewijzigd, over de 
aan het uitkeeringsjaar 1942 voorafgaande 
uitkeeringstijdvakken, alsmede eventueele 
verrekeningen ter zake van deze uitkeerin
.gen, worden uitbetaald aan eventueel terug
gevorderd van de gemeente Boxmeer, onder
scheidenlijk de nieuwe gemeente Vierlings
beek. 

2. Indien deze verrekeningen niet in de 
rekeningen over 1941 van laatstbedoelde 
gemeenten worden opgenomen, worden zij 
afzonderlijk verdeeld overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 9, negende lid. 

Artikel II. 

I. De uitkeeringen uit het Gemeentefonds, 
als bedoeld in artikel 3, letter b, der wet van 
IS Juli 1929, Staatsblad n°. 388, sedert ge
wijzigd, voor de gemeenten Boxmeer, Oploo 
c.a., Wanroij, Beugen c.a., Sambeek , Vierlings
beek en Maashees c.a. over het uitkeerings
jaar 1942 worden vastgesteld op een derde 
gedeelte van het bedrag, waarop die gemeen
ten volgens de ter zake geldende regelen aan
spraak kunnen maken. 

2. Voor de gemeenten Boxmeer, Oploo c.a., 
Wanroij en de nieuwe gemeente Vierlings
beek wordt, volgens de voor de burgemeesters 
en secretarissen dier gemeenten op I Mei 
1942 geldende jaarwedderegeling, voor het 
overblijvende gedeelte van het jaar 1942 
een uitkeering, als in het vorige lid bedoeld, 
vastgesteld. Deze wordt bepaald op twee 
derde gedeelten van het bedrag, waarop die 
gemeenten in normale omstandigheden over 
het geheele jaar 1942 aanspraak zouden heb
ben gehad. 

3. Gedurende den tijd, dat de wegens deze 
grenswijziging ontslagen burgemeesters en 
secretati,sen krachtens deze beschiKking 
wachtgeld genieten, zal de gemeente, te wier 
laste het wachtgeld komt, van het R1jk 
jaarlijks een bijdrage in die wachtgelden ont
vangen en we! in de verhouding, waarin 
I½ x de voor eerstgenoemde gemeenten 
voor het uitkeeringstijdvak I Mei 1941 tot 
en met 31 December 1941 vastgestelde uit
keering, ingevolge artikel s, eerste lid, sub 2, 
van Verordening N°. 30/ 1941, staat tot de 
door deze burgemeesters en secretarissen 
laatstelijk v66r den ingang dezer grensw1jzi
ging genoten jaarwedden. 

4. Voor zooveel de bijdrage betrekking 
heeft op den burgemeester en den secretaris 
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der gemeente Beugen c.a. , onderscheidenlijk 
Sambeek, keert de gemeente Boxmeer aan de 
gemeente Wanroij, onderscheidenlijk aan de 
gemeente Oploo c.a. en de nieuwe gemeente 
Vierlingsbeek , een dee! dier bijdrage uit over
eenkomstig de in artikel 9, negende lid, be
doelde verhouding. 

Voor zooveel de bijdrage betrekking heeft 
op den secretaris der gemeente Vierlingsbeek, 
keert de nieuwe gemeente Vierlingsbeek aan 
de gemeente Oploo c.a. een dee! dier bijdrage 
uit overeenkomstig de in artikel 9, negende 
lid, bedoelde verhouding. 

Artikel 12. 
I. Voor de vaststelling en verrekening van 

de uitkeering ingevolge artikel 3, letter c, 
juncto artikel 9, der wet van IS Juli 1929, 
Staatsblad N°. 388, sedert gewijzigd, wordt 
deze beschikking geacht in werking te treden 
met ingang van I Januari 1943. 

2. De met toepassing van het bepaalde 
in het eerste lid voor de gemeenten Beugen 
c.a. en Sambeek, onderscheidenlijk Maashees 
c.a . en Vierlingsbeek voor het uitkeerings
jaar 1942 vast te stellen uitkeeringen, voor
loopige uitkeeringen daaronder begrepen, 
worden, voor zoover zij op of na I Mei 1942 
vervallen, uitbetaald aan de gemeenten 
Boxmeer, onderscheidenlijk aan de nieuwe 
gemeente Vierlingsbeek. 

3. De in het vorige lid bedoelde uitkeerin
gen voor de gemeenten Beugen c.a. , Sambeek 
en Vierlingsbeek worden berekend per inwo
ner dier gemeente op 31 December 1941. 

4. Voor elken inwoner, die op 31 Decem
ber 1941 gevestigd was in het gebied, dat 
krachtens deze beschikking van de gemeente 
Beugen c.a. overgaat naar de gemeente 
Wanroij, keert de gemeente Boxmeer aan de 
gemeente Wanroij een bedrag uit, gelijk aan 
acht twaalfde gedeelten van het ingevo!ge 
het derde lid berekende bedrag per inwoner 
der gemeente Beugen c.a. 

5. Voor elken inwoner, die op 31 Decem
ber 1941 gevestigd was in het gebied, dat 
krachtens deze beschikking van de gemeente 
Sambeek overgaat naar de nieuwe gemeente 
Vierlingsbeek, onderscheidenlijk de gemeente 
Oploo c.a., keert de gemeente Boxmeer aan 
ieder der laat;tgenoemde gemeenten een 
bedrag uit, gelijk aan acht twaalfde gedeelten 
van het ingevolge het derde lid berekende 
bedrag per inwoner der gemeente Sambeek. 

6. Voor elken inwoner der opgeheven ge
meente Vierlingsbeek, die krachtens deze 
beschikking overgaat naar de gemeente 
Oploo c.a., keert de nieuwe gemeente Vier
lingsbeek aan de gemeente Oploo c.a. een be
drag uit , gelijK aan acht twaalfde gedeelten 
van het ingevolge het derde lid bere1eende 
bedrag per inwoner der gemeente Vierlings
beek. 

Artikel 13. 

I. De vaststelling van de uitkeering inge
volge artikel 3, onder c, juncto artikel 9, der 
wet van 15 Juli 1929, Staatsb[ad n°. 388, 
sedert gew1Jzigd, voor de gemeenten Boxmeer, 
Oploo c.a., Wanroy en de nieuwe gemeente 
Vierlingsbeek voor de uitkeeringstijdvak1een, 
we!Ke op het uitkeeringsjaar 1942 volgen, 
geschiedt met inachtneming van de alsdan 
geldende bepalingen en voor zooveel noodig 
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en mogelijk met inachtneming van de bepa
lingen van dit artikel. 

2. Het quotient, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 21 van het Financieele Verhou
dingsbesluit wordt, voor zoover dit berekend 
is aan de hand van belastingopbrengsten 
over boekingstijdvakken , welke zijn aange
vangen v66r r Mei 1942, bepaald alsof deze 
beschikking met de aanvang van het boe
kingstijdvak in werking was getreden. 

3. De belastingopbrengsten, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 15 van het Finan
cieele Verhoudingsbesluit , worden voor zoo
ver zij tengevolge van de toepassing van het 
vorige lid niet op de wijze in artikel 21 van 
dat besluit aangegeven, kunnen worden be
rekend, gesteld op het door den lnspecteur 
der Directe Belastingen geschatte bedrag. 

4. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel 21 van het Financieele Ver
houdingsbesluit , wordt, voor de toepassing 
van dit artikel, het aantal inwoners op r 
Januari van het kalenderjaar, waarin het 
boekingstijdvak, dat bij de berekening tot 
uitgangspunt genomen wordt, aanvangt , ge
steld : 

a. voor de gemeente Boxmeer op het wer
kelijk aantal inwoners op dien datum, ver
meerderd met het aantal inwoners, dat op 
31 December r94r gevestigd was in het ge
bied, dat ingevolge deze beschikking van de 
gemeenten Beugen c.a. en Sambeek naar de 
gemeente B oxmeer overgaat; 

b. voor de gemeente Wanroij op het wer
kelijk aantal inwoners op dien datum, ver
meerderd met het aantal inwoners, dat op 
31 December r94r gevestigd was in het ge
bied, dat ingevolge deze beschikking van 
de gemeente Beugen c.a. naar de gemeente 
Wanroij overgaat ; 

c. voor de gemeente Oploo c.a. op het wer
kelijk aantal inwoners op dien datum, ver
meerderd met het aant al inwoners, dat op 
31 December 1941 gevestigd was in het ge
bied, dat ingevolge deze beschikking van de 
gemeente Sambeek en de opgeheven gemeente 
Vierli11gsbeek naar de gemeentc Oploo c.a. 
overgaat; 

d . voor de nieuwe gemeente Vierlingsbeek 
op het werkelijk aantal inwoners op d ien 
datum van de opgeheven gemeente Vierlings
beek , vermeerderd met het aantal inwoners 
op dien datum van de opgeheven gemeente 
Maashees c.a., alsmede met het aantal in
woners, dat op 31 December 1941 gevestigd 
was in het gebied, dat ingevolge deze be
schikking van de gemeente Sambeek naar de 
n ieuwe gemeente Vierlingsbeek overgaat, en 
verminderd met het aantal inwoners, dat 
op 31 December r94r gevestigd was in het 
gebied, dat krachtens deze beschikking van 
de gemeente Vierlingsbeek naar de gemeente 
Oploo c.a . overgaat. 

5- Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel r6, tweede lid, van het 
Financieele Verhoudingsbesluit voor de 
gemeenten Boxmeer, Oploo c.a., Wanroij en 
de nieuwe gemeente Vierlingsbeek, wordt het 
bedrag van de ten laste der gemeenten B ox
meer, Oploo c.a., Wanroij en de opgeheven 
gemeente Vierlingsbeek gebleven uitgaven, 
als bedoeld in het tweede lid van artikel 15 
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van het Financieele Verhoudingsbesluit , ver
meerderd, voor : 

a. de gemeente Boxmeer met een gedeelte 
van de overeenkomstige bedragen der opge
heven gemeenten Beugen c.a. en Sambeek ; 

b. de gemeente Oploo c.a. met een gedeelte 
van de overeenkomstige bedragen der opge
heven gemeenten Sambeek en Vierlingsbeek ; 

c. de gemeente Wanroij met het gedeelte 
van het overeenkomstige bedrag der opge
heven gemeente B eugen c.a ., dat niet in 
aanmerking wordt genomen bij de bereke
ning van het quotient voor de gemeente 
B oxmeer; 

d. de nieuwe gemeente Vierlingsbeek met 
het overeenkomstige bedrag der gemeente 
Maashees c.a ., alsmede met een gedeelte van 
het overeenkomstige bedrag der opgeheven 
gemeente Sambeek, doch verminderd met een 
zoodanig gedeelte van het overeenkomstige 
bedrag de r opgeheven gemeente Vierlingsbeek 
als in aanmerking ls genomen bij de bereke
ning van het quotient voor de gemeente 
Oploo c.a. 

De bedoelde gedeelten worden voor de aan 
het rekeningsjaar 1942 voorafgaande reke
ningsjaren voor ieder der opgeheven geineen
t en Beugen c.a., Sambeek en Vierlingsbeek 
verkregen door vermenigvuldiging van de 
desbetreffende bedragen met een breuk, 
waarvan in iedere breuk de noemer voorstelt 
het aantal inwoners van elk der opgeheven 
gemeenten op 31 December r94r en de teller 
het aantal inwoners, dat op 31 December 
r94r gevestigd was in het gebied, dat van 
elk dezer gemeenten ingevolge deze beschik
king naar de gemeenten Boxmeer, Oploo c.a., 
Wanroij en de nieuwe gemeente Vierlings
beek overgaat. Voor het rekeningsjaar 1942 
worden deze gedeelten gesteld op een derde 
gedeelte van de voor het rekeningsjaar 1941 
berekende bedragen . 

6. De aldus berekende bedragen van de 
ten laste van elk der gemeenten Boxmeer, 
Oploo c.a., Wanroij en de nieuwe gemeente 
Vierlingsbeek blijvende uitgaven, als bedoeld 
in artikel 15, tweede lid , van het Financieele 
Verhoudingsbesluit, worden berekend per 
inwoner der gemeente Boxmeer, Oploo c.a., 
Wanroij en de opgeheven gemeente Vierlings
beek op r J anuari van het met het rekenings
jaar gelijknamige kalenderjaar, vermeerderd, 
·onderscheidenlijk verminderd met het aantal 
inwoners, waarmede krachtens deze beschik
king het bevolkingscijfe r der gemeenten 
B oxmeer, Oploo c.a. en Wanroij is toegeno
men, onderscheidenlijk afgenomen, of, voor 
wat de nieuwe gemeente Vierlingsbeek be
treft, het aantal inwoners der gemeenten 
Maashees c.a. en Sambeek , dat krachtnes deze 
beschikking is gaan behooren tot de bevol
king der nieuwe gemeente Vierlingsbeek, on
derscheidenlijk van de opgeheven gemeente 
Vierlingsbeek naar de gemeente Qploo c.a. is 
overgegaan. 

7. Reeds vastgestelde quotienten, als be
doeld in dit artikel, worden, voor zooveel 
noodig door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financien en van 
Binnenlandsche Zaken opnieuw vastgesteld , 
met inachtneming van de bepalingen van dit 
artikel. 
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Artikel 14. 
I. Op de uitkeering, welke de vergroote 

gemeente Boxmeer volgens artikel 3, letter c, 
juncto artikel 9 der wet van 15 Juli 1929, 
Staatsblad n°. 388, sedert gewijzigd na 1 Mei 
1942 uit bet Gemeentefonds zal ontvangen, 
zal ten bate van bet Gemeentefonds een be
drag worden ingebouden, gelijk aan twee 
tiende gedeelten van bet verscbil tusscben de 
som der uitkeeringen, welke deze gemeente 
en de opgebeven gemeenten Beugen c.a. en 
Sambeek volgens artikel 3, letter b (oud), dier 
wet over bet tijdvak 1934/1 935 bebben geno
ten, en de som van de voor die gemeenten 
vastgestelde uitkeeringen, volgens artikel 3, 
letter_ c, dier wet over bet tijdvak 1935/1936, 
vermmderd evenwel met de bedragen, waar
mede kracbtens bet bepaalde in bet tweede 
en vierde lid van dit artikel de inboudingen 
op de uitkeeringen voor de gemeenten Wan
roij en Oploo c.a. worden vergroot, alsmede 
met een bedrag, dat wordt uitgedrukt door 
bet eerste gedeelte van de in bet derde lid 
opgenomen formule. 

2. De inbouding op de uitkeering uit bet 
Gemeentefonds kracbtens artikel 3, letter c, 
juncto artikel 9, der wet van 17 Juli 1929, 
Staatsblad n°. 388 , sedert gewijzigd, welke de 
gemeente Wanroij na 1 Mei 1942 zal ontvan
gen, wordt verboogd met een bedrag, bere
kend overeenkomstig de volgende formule: 

2a 
9b X C = X. 

In deze formule stelt voor: 
de letter a : bet aantal inwoners, dat op 

3 ~ December 1941 gevestigd was in bet ge
b1ed, dat kracbtens deze bescbikking van 
de gemeente Beugen c.a. naar de gemeente 
Wanroij is overgegaan; 

de letter b: bet aantal inwoners der ge
meente Beugen c.a. op 31 December 1941; 

de letter c: bet bedrag der inbouding voor 
de gemeente Beugen c.a. over bet uitkeerings
tijdvak 1935/ 1936; 

de letter x: bet bedrag, waarmede de in
bouding voor de gemeente Wanroij wordt 
verboogd. , 

3. Op de uitkeering, welke de nieuwe ge
meente Vier{ingsbeek volgens artikel 3, letter 
c, Juncto artikel 9, der wet van 15 Juli 1929, 
Staatsblad n°. 388, sedert gewijzigd, na 1 Mei 
1942 uit bet Gemeentefonds zal ontvangen, 
zal ten bate van het Gemeentefonds een be
d_rag worden ingebouden, gelijk aan twee 
tiende gedeelten van bet verscbil tusscben 
de som van de uitkeeringen, welke de opge
beven gemeenten Maashees c.a. en Vier
lingsbeek volgens artikel 3, Jetter b (oud), dier 
wet over bet tijdvak 1934/ 1935 bebben ge
noten en de som der voor die gemeenten 
vastgestelde uitkeeringen volgens artikel 3, 
letter c, dier wet over bet tijdvak 1935/1936, 
vermeerderd met een bedrag, berekend over
eenkomstig de volgende formule: (* X C) X (~ X f) = X. 

In deze formule stelt voor: 
de letter a : bet aantal inwoners, dat op 31 

December 1941 gevestigq was in bet gebied, 
dat kracbtens deze bescbikking van de ge
meente Sambeek naar de gemeente Vierlings-
beek is overgegaan ; I 
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de letter b: bet aantal inwoners der opge
beven gemeente Sambeek op 31 December 
1941; 

de letter c: bet bedrag der inhouding voor 
de gemeente Sambeek over bet uitkeerings
tijdvak 1935/1936; 

de letter d: bet aantal inwoners, dat op 31 
December 1941 gevestigd was in het gebied, 
dat krachtens deze beschikking van de op
geheven gemeente Vierlingsbeek naar de ge
meente Op loo c.a. is overgegaan; 

de letter e: bet aantal inwoners der opge
beven gemeente Vierlingsbeek op 31 Decem
ber 1941; 

de letter f: bet bedrag der garantie-uit
keering, als bedoeld in artikel II der wet van 
4 Maart 1935, Staatsblad n°. 74, voor de ge
meente Vierlingsbeek over bet uitkeerings
tijdvak 1935/1936; 

de letter x: het bedrag, waarmede de in
bouding, als bedoeld in de eerste zinsnede 
van dit lid, wordt verhoogd. 

4. De inhouding op de uitkeering uit het 
Gemeentefonds ingevolge artikel 3, Jetter c, 
der wet van 15 Juli 1929, Staatsblad n°. 388, 
sedert gewijzigd, welke de gemeente Oploo 
c.a . na 1 Mei 1942 zal ontvangen, wordt ver
minderd met het bedrag, gelijk aan de uit
komst van het tweede gedeelte van de in het 
vorige lid vermelde formule en vermeerderd 
met een bedrag, berekend overeenkomstig de 
volgende formule: 

2a 
9b X C = x. 

In deze formule stelt voor: 
de letter a: bet aantal inwoners, dat op 

31 December 1941 gevestigd was in bet ge
bied, dat krachtens deze bescbikking van de 
opgeheven gemeente Sambeek naar de ge
meente Oploo c.a. overgaat; 

de letter b: bet aantal inwoners der opge
heven gemeente Sambeek op 31 December 
1941; 

de letter c: het bedrag der inhouding voor 
de gemeente Sambeek over het uitkeerings
tijdvak 1935/1936 ; 

de letter x: het bedrag, bedoeld in bet slot 
van de eerste zinsnede van dit lid. 

5. Over bet uitkeeringstijdvak 1943/1944 
worden de in dit artikel geregelde verhoo
gingen, onderscheidenlijk verlagingen van 
uitkeeringen en inhoudingen, tot de belft 
verminderd. 

Artikel 15. 
1. De uitkeeringen door het Rijk wegens 

aan de gemeenten Beugen c.a. en Sambeek, 
onderscheidenlijk Maashees c.a. en Vierlini,s
beek toekomende hoofdsommen en opcenten 
van belastingen, betrekking bebbende op het 
belastingjaar 1942 of daaraan voorafgaande. 
belastingjaren, welke zijn of worden opge
nomen in de boekingstijdvakken 1941/194:z. 
en 1942/1943, worden van af den datum van 
ingang van deze grenswijziging gedaan aan 
de gemeente Boxmeer, onderscheidenlijk de 
nieuwe gemeente Vierlingsbeek, ook voor zoo
ver zij betreffen de gebieden van de vier 
eerstgenoemde gemeenten, welke aan de ge
meenten Wanroij, Oploo c.a. en de nieu·Ne 
gemeente Vierlingsbeek worden toegevoegd_ 

2 . De verantwoording dier uitkeeri'l.gen 
gescbiedt met inachtneming van het bepa.alde 
in artikel 9, zesde lid, tweede alinea. 
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Voor zooveel de aan de gemeenten Beugen 
c.a., Sambeek, Vierlingsbeek of Maashees c.a. 
toekomende uitkeeringen over het bij den 
ingang dezer grenswijziging loopende boe
kingstijdvak warden verantwoord in de 
rekening over het dienstjaar r942 van de 
gemeente Boxmeer of van de nieuwe gemeente 
Vierlingsbeek, dragen deze onderscheidenlijk 
aan de gemeenten Wanroij, Oploo c.a. of 
de nieuwe gemeente Vierlingsbeek een aan
deel over, berekend overeenkomstig de in 
artikel 9, negende lid, br:doelde verhouding_ 

Artikel r6. 
r. De rechten, lasten, verplichtingen en 

bezittingen der gemeenten Beugen c.a ., Sam
beek, Vierlingsbeek en Maashees c.a., betrek
king hebbende op of gelegen in de gebieden 
dezer gemeenten, gaan over op de gemeente, 
van welke de gebieden der opgeheven ge
meenten dee! gaan uitmaken. 

2. Alie overige rechten, lasten, verplich
tingen en bezittingen - met inbegrip van de, 
uit geldleening voortspruitende - der ge
meenten Beugen c.a. en Sambeek, onderschei
denlijk Vierlingsbeek en Maashees c.a., gaan, 
behoudens het bepaalde in het derde lid, 
over op de gemeente Boxmeer, onderschei
denlijk op de nieuwe gemeente Vierlingsbeek. 

3. De rechten, lasten, verplichtingen en 
bezittingen der gemeenten Sambeek, onder
scheidenlijk Vierlingsbeek en Maashees c.a., 
betrekking hebbende op of gelegen in het tot 
d e provincie Limburg behoorende gebied der 
V redepeel, gaan over op de gemeente Oploo 
c.a., onderscheidenlijk op de nieuwe gemeente 
Vierlingsbeek. 

4. Voor den in de voorgaande leden be
doelden overgang wordt geen nadere akte 
gevorderd. 

5 . Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze beschikking noodig mocht zijn , zal die 
geschieden krachtens deze beschikking. 

6. Indien de Commissaris der p rovincie 
N oord-Brabant van oordeel is, dat wegens den 
overgang van rechten, lasten, verplichtingen 
en bezit tingen overeenkomstig dit artikel een 
verrekening tusschen de betreffende gemeen
ten dient plaats te hebben, bepaalt hij het 
bedrag en de wijze van betalen daarvan. 

Artikel r7 . 
r. Alie kadastrale en andere stukken, uit

sluitend betrekking hebbende op gebied , dat 
krachtens deze beschikking van een andere 
gemeente dee! gaat uitmaken , warden over
gedragen aan die gemeente , dan we! in over
eenstemming gebracht met artikel I van 
deze b eschikking. 

2. Alie overige stukken der gemeenten 
Beugen c.a . en Sambeek, onderscheidenlijk 
V ierlingsbeek en Maashees c.a. gaan over 
op de gemeente B oxmeer , onderscheidenlijk 
op de nieuwe gemeente Vierlingsbeek. 

3. De burgemeesters van de krachtens 
deze beschikking gewijzigde gemeenten B ox
meer, Wanroij en Oploo c.a. en van de n ieuw 
gevormde gemeente Vierlingsbeek hebben na 
ingang der grenswijziging wederkeerig het 
recht te alien tijde kosteloos inzage te nemen 
van elkanders gemeente-archieven en op kos
ten hunner gemeente afschriften of uittrek
sels van de zich in die archieven bevindende 
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stukken te vorderen, een en antler voorzoover 
betreft het gebied, hetwelk van hun gemeente • 
dee! uitmaakt of heeft uitgemaakt . 

Artikel r8. 
De burgemeester der gemeente Beugen c.a. 

zendt op den dag, voorafgaande a an dien 
van den gebiedsovergang, aan den burge
meester der gemeente Wanroij, die van de 
gemeente Sambeek aan die van de gemeenten 
Oploo c.a . en Vierlingsbeek en die van de ge
meente Vierlingsbeek aan dien van de ge
meente Oploo c.a ., na daarvan afschrift te 
hebben gehouden, de deelen van het tot het 
bevolkingsregister behoorende persoonsre
gister hunner gemeenten, welke betrekking 
hebben op de personen, die op dien dag ge
vestigd zijn in de gebieden, welke van hun 
gemeenten onderscheidenlijk naar de ge
meenten Wanroij, Oploo c.a . en de nieuwe ge
meente Vierlingsbeek overgaan . 

Artikel r9 . 
r . De inwoners van het naar een andere 

gemeente overgaand gebied, die b ij of na den 
ingang dezer grenswijziging werkloos zijn of 
warden, zullen onmiddellijk opgenomen war
den in de steunregeling van de gemeente, 
waarvan het gebied dee! gaat uitmaken, of 
aldaar tot de werkverschaffing warden toe
gelaten, indien en voor zoover zij daarvoor 
op grond van de regelen, welke in die gemeen
te gelden, in aanmerking komen. Ten aan
zien van de vestigingsvoorschriften blijft te 
hunnen opzichte de rege!ing van kracht, 
welke in de gemeente, waarin zij gevestigd 
waren, gold. 

2. Het verleenen van steun en het te werk 
stellen bij de werkverschaffing geschieden 
met inachtneming van de door den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken goedgekeurde steuntarieven en werk
verschaffingsloonen. 

Artikel 20. 

r. Met ingang van I Mei r942 warden de 
Burgerlijke Armbesturen van Beugen c.a. en 
Sambeek opgeheven, met <lien verstande, dat 
de besturen dier instellingen gedurende ten 
hoogste een maand bevoegd blijven hun taak 
op den ouden voet uit te oefenen. Hun rech
ten, lasten, verplichtingen en bezittingen 
warden geacht te zijn rechten, lasten, ver
p!ichtingen en bezittingen der gemeente, bin
nen welker gebied zij gevestigd waren. Arti
kel r6 dezer beschikking is op deze armbe
sturen van toepassing. 

2. De kosten van verpleging van arme 
krankzinnigen, welke overeenkomstig artikel 
39 der Armenwet warden voldaan uit de kas 
eener gemeente, welker gebied ingevolge 
deze beschikking dee! gaat uitmaken van 
een andere gemeente, komen, voor zoover 
die krankzinnigen, ten tijde dat de rechter
lijke machtiging om hen in een gesticht te 
plaatsen werd aangevraagd, woonplaats, in 
den zin van het Burgerlijk Wetboek, hadden 
in het overgaande gebied, te rekenen van den 
ingang dezer grenswijziging, voor rekening 
dier andere gemeente. 

3. Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
kosten, voortvloeienae uit de toepassing van 
artikel 30, eerste lid, tweeden zin, en tweede 
lid, en van artikel 39bis der Armenwet, voor 
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zoover het betreft de verzorging van armen, 
die ten tijde van hun opneming zich bevon
den of hoofdverblijf hadden in het gebied, dat 
naar een andere gemeente overgaat . 

Artikel 21. 

l. Met afwijking van het bepaalde in arti
kel 6, eerste lid, en artikel 40, tweede lid, der 
Drankwet (Staatsblad 1931, N°. 476) kan 
voor de gemeenten Boxmeer, Wanroij, Op/oo 
c.a. en de nieuwe gemeente Vierlingsbeek een 
besluit, als in die ar t ikelen bedoeld, worden 
genomen v66r 1 Januari 1943. 

Tot dien datum worden in die gemeenten 
geen vergunningen, met uitzondering van 
hotelvergunningen, en verloven A verleend. 

2. De namen der personen, voorkomende 
op de lijsten bedoeld in de artikelen 17 en 
45, tweede lid, der Drankwet (Staatsblad 
1931, n°. 476) van de opgeheven gemeenten 
Beugen c.a., Sambeek, Vierlingsbeek en Maas
hees c.a. en die destijds op die lijsten zijn ge
plaatst, nadat op een hunnerzijds ingediend 
verzoek om vergunning, onderscheidenlijk 
Verlof A, een afwijzende beschikking was 
genomen, uitsluitend op grond, dat het vast
gestelde maximum der vergunningen, onder
scheidenlijk Verloven A, was bereikt, worden, 
indien belanghebbenden binnen drie maan
den na den datum van ingang van deze 
grenswijziging een daartoe strekkend ver
zoek richten tot den burgemeester der ge
meente, naar welke het betrokken gebied 
overgaat, overgeschreven op de overeen
komstige Iijsten van die gemeenten. 

3. De volgorde, waarin de in het vorige lid 
bedoelde overschrijving zal geschieden, wordt 
bepaald naar de dagen, waarop de verzoeken 
om vergunning, onderscheidenlijk verlof A, 
zoowel van hen, die op deze lijsten worden 
overgeschreven, als van hen, die reeds op 
deze lijsten zijn geplaatst, bij het betrokken 
gemeentebestuur of bij den betrokken bur
gemeester zijn ingekomen, met dien verstan
de, dat, voor zoover verzoeken op denzelfden 
dag zijn ingekomen, de in leeftijd oudere ver
zoeker voorgaat en dat bij gelijken ouderdom 
het lot beslist. 

Artikel 22. 

r. Met ingang van den datum dezer grens
wijziging vervalt in alle rechtsvoorschriften 
de vermelding der gemeenten Beugen c.a., 
Sambeek en Maashees c.a . en wordt onder d._ 
gemeente Vierlingsbeek verstaan de krachtens 
deze beschikking gevormde nieuwe gemeente 
van dien naam. 

2. Met ingang van denzelfden dag worden 
in alle rechtsvoorschriften onder de gemeen
ten Boxmeer, Wanroij en Op1oo c.a. verstaan 
de gemeenten, zooals zij krachtens deze be
schikking zijn gewijzigd. 

Artikel 23. 
Geschillen omtrent de toepassing van deze 

beschikking worden, voor zoover niet anders 
is bepaald, beslist door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnenland
sche Zaken, den Raad van State, afdeeling 
voor de geschillen van bestuur gehoord. 

Artikel 24. 
Deze beschikking treedt in werking met 

ingang van den dag, volgende op dien harer 
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plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant. 
's-Gravenhage, 29 April 1942. 

S.-G. v . h. Dep. v. B. Z., FREDERlKS . 

Uitgeg. 30 April 1942. 

(Stet. no. 83) 
30 April 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, No. 
1 IIOl B.B. (Bureau Staats- en Admini
stratief Recht) , betreffende samenvoe
ging van de gemeenten Kockengen en 
Laag-Nieuwkoop. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 79/ 
1940 van den Rijkscommissa ris voor het 
bezette Nederlandsche gebied bepaal ik: 

Artikel 1. 

Met ingang van 1 Mei 1942 worden de ge
meenten Kockengen en Laag"-Nieuwkoop sa
mengevoegd tot een nieuwe gemeente, welke 
den naam Kockengen draagt. 

Artikel 2. 

r. De burgemeester, de secretarissen en d e 
ontvangers der samen te voegen gemeenten 
worden geacht met ingang van den datum 
der samenvoeging uit hun ambt eervol te 
zijn ontslagen. 

2. Te rekenen van den in het vorige lid 
bedoelden datum worden zij, die het ambt 
bekleeden van: 

a. burgemeester van de gemeenten Kocken
gen en L aag-Nieuwkoop, geacht te zijn be
noemd tot burgemeester van de nieuwe ge
meente Kockengen ; 

b. secretaris van de gemeente Kockengen 
geacht te zijn benoemd tot secretaris van de 
nieuwe gemeente Kockengen ; 

c. ontvanger van de gemeente Laag
Nieuwkoop, geacht te zijn benoemd tot ont
vanger van d e nieuwe gemeente Kockengen. 

3. Totdat de Commissaris der provincie 
Ulrecht toepassing 7al hebben gegeven aan 
het bepaalde in artikel 6 van de Verordening 
N°. 152/ 1941 en de burgemeester der nieuwe 
gemeente zoo noodig nieuwe wethouders zal 
hebben benoemd, worden twee door dezen 
burgemeester aan te wijzen wethouders, on
derscheidenlijk van elk der samen te voegen 
gemeenten, geacht wethouders te zijn van de 
nieuwe gemeente. 

4. Onverminderd het bepaalde in het eer
ste lid worden de door of vanwege het be
voegd gezag der samen te voegen gemeenten 
aangestelde ambtenaren - met inbegrip 
van de personen in dienst van die gemeenten 
op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht werkzaam - te rekenen van den datum 
der samenvoeging, geacht in denzelfden rang 
en op denzelfden voet in dienst te zijn van 
de nieuwe gemeente Kockengen, met <lien 
verstande, dat het bevoegd gezag dezer 
gemeente verplicht i~ binnen drie maanden, 
te rekenen van den datum der samenvoeging, 
te bepalen, of en, zoo ja, in welken rang en op 
welken voet de hierbedoelde personen in 
dienst van de nieuwe gemeente Kockengen 
werkzaam zullen blijven. 

Een blijvende tewerkstelling geschiedt 
slechts in een financieel gelijkwaardige be-
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trekking. Het bepaalde in artikel 4, zesde lid, 
tweede alinea, is ten aanzien van de vraag, 
wat onder een financieel gelijkwaardige be
trekking moet worden verstaan, van over
eenkomstige toepassing. 

Voor de regeling van de wedden der per
sonen, die in dienst der samen te voegen 
gemeenten werkzaam waren, worden ten 
minste de diensttijd en de salarisregeling in 
aanmerking genomen, welke in de betrokken 
gemeente voor de berekening van bun wed
den zouden bebben gegolden. 

5. Beboudens bet bepaalde in de vijfde 
alinea van dit lid, bebouden de op den datum 
der samenvoeging in de samen te voegen 
gemeenten geldende: besluiten recbtskracht, 
totdat bet bevoegd gezag deze besluiten 

· beeft vervallen verklaard. 
Het bevoegd gezag der nieuwe gemeente 

is verplicbt binnen twee jaren na den datum 
van ingang va,n deze samenvoeging te bepa
len, welke gemeentelijke besluiten in bet 
gebied der nieuwe gemeente zullen gelden. 

Zoo dikwijls voor bet vervallen verklaren 
of voor bet invoeren van gemeentelijke be
sluiten medewerking van booger gezag bij 
kracbt van wet bebbende bepalingen is voor
gescbreven, is deze mede vereiscbt voor bet 
vervallen of van toepassing verklaren van 
gemeentelijke besluiten in bet gebied der 
samen te voegen gemeenten. 

Het bevoegd gezag is verplicbt binnen drie 
maanden, te rekenen van den datum der 
samenvoeging, ten aanzien van de besluiten, 
regelende den recbtstoestand van de in 
dienst der nieuwe gemeente Kockengen werk
zame personen, een nadere regeling te treffen. 

De bestaande instructies voor den secre
taris en den ontvanger der gemeente Kocken
gen gelden voor de nieuwe gemeente, totdat 
zij door andere zijn vervangen. Het bepaalde 
in de tweede alinea van dit lid is te dezen 
niet van toepassing. 

6. De jaarwedden van den burgemeester, 
den secretaris, den ontvanger en de ambte
naren van den burgerlijken stand der nieuwe 
gemeente Kockengen worden zoo noodig op
nieuw vastgesteld door den Commissaris der 
provincie Utrecht overeenkomstig ter de zake 
in deze provincie geldende regelen. 

7. De bij deze bescbikking aangewezen 
burgemeester der nieuwe gemeente Kockengen 
geniet boven zijn overeenkomstig bet vorige 
lid vast te stellen jaarwedde een persoonlijke 
toelage uit de gemeentekas, gelijk aan bet 
verschil tusschen de som der jaarwedden, 
welke door hem op 30 April 1942 als burge
meester der samen te voegen gerneenten en 
als secretaris der gemeente Laag-Nieuwkoop 
werden genoten, en bet bedrag zijner boven
bedoelde jaarwedde als burgemeester der 
nieuwe gemeente Kockengen. Deze toelage 
wordt als dee! zijner jaarwedde beschouwd . 

8. Gedurende den tijd, dat de burgemees
ter de in het vorige lid bedoelde persoonlijke 
toelage geniet, zal de nieuwe gemeente Koc
kengen van het Rijk jaarlijks een bijdrage in 
die toelage ontvangen ten beloope van 75 
ten honderd. 

Artikel 3. 
1. Met afwijking van bet bepaalde in arti

kel 4, eerste lid, der gemeentewet en in arti
kel II, derde lid, van de Eerste beschikking, 
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ter uitvoering van de Verordening N°. 152/ 
1941 geldt, totdat onderscbeidenlijk de uit
komsten van de eerstvo!gende openbare 
volkstelling of een nadere publicatie omtrent 
bet aantal inwoners door het Centraal Bu
reau voor de Statistiek zullen zijn verscbenen, 
in de nieuwe gemeente Kockengen bet getal 
inwoners, dat op 30 April 1942 volgens de 
bevolkingsregisters der samen te voegen ge
meenten aanwezig is, zooals dit door den 
Commissaris der provincie Utrecht, den bur
gemeester gehoord, wordt vastgesteld. 

2. Met afwijking van bet bepaalde in arti
kel 4, tweede lid , der gemeentewet worden 
de ingezetenen van de samen te voegen ge
meenten, met inbegrip van hen, die in den 
loop der Jaatste twaalf maanden van de eene 
naar de andere dezer gemeenten zijn vertrok
ken, vanaf den datum van de samenvoeging 
als ingezetenen der nieuwe gemeente Kocken
gen bescbouwd. 

Artikel 4. 
1. Aan den burgemeester van de gemeen

ten K ockengen en Laag-Nieuwkoap en de 
vaste ambtenaren, die tengevo!ge van deze. 
samenvoeging worden ontslagen, wordt -
voor zoover ~ij niet vallen in de termen om 
pensioen, uitgezonderd vervroegd ouder
domspensioen, als bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, te genieten - met ingang 
van den dag van ontslag ten laste van de 
nieuwe gemeente Kockengen een wacbtgeld 
verleend. 

Als vaste ambtenaren worden mede aan
gemerkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
die een niet wezenlijk onderbroken dienst
tijd van ten minste vijf jaren als ambtenaar 
in vasten of tijdelijken dienst bij een pu
bliekrechtelijk licbaam hebben vervu!d, tenzij 
zij belast zijn met werkzaamheden, welke 
een tijdelijk karakter dragen . . 

De toekenning van wachtge!d en bet ne
men van beslissingen daaromtrent gescbie
den door den burgemeester der nieuwe ge
meente Kockengen, met inacbtneming van de 
volgende bepalingen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. indien zij op I Mei 1942 een diensttijd 
van ten rninste 10 jaren bebben volbracht en 
bet aantal jaren van dien diensttijd, te za
men met het aantal jaren va.n den leeftijd, 
c1ien zij ten tijde van het ontslag hebben be
reikt, 60 of meer bedraagt, tot bet tijdstip. 
waarop ingevolge bet hieronder bepaalde het 
wachtgeld eindigt; 

b. voor de ovedgen gedurende een tijdvak, 
gelijk aan bun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdornspensioen, als bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240 - te genieten. Voor hem, 
die in bet genot van vervroegd ouderdoms
pensioen, als bedoeld in den vorigen zin, 
vervalt bet wachtgeld, zoodra bet ge!ijk is 
aan of minder bedraagt dan dat pensioen 
en anders bij bet bereiken van den 65-jarigen 
leeftijd. 

Onder ,,diensttijd" wordt in dit artikel ver
staan alle aan het ontslag voorafgaande tijd, 



45 

welke in aanmerking komt voor pensioen, 
onverschillig in dienst van welk lichaam die 
tijd is doorgebracht , met dien verstande, 
dat alle diensttijd slechts eenmaal wordt 
medegeteld en dienstt ijd uit een nevenbetrek
king slechts in aanmerking komt, indien het 
wachtgeld uit hoofde van ontslag uit die 
betrekking wordt toegekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, welke aan 
de betrekking, waaruit de belanghebbende 
tengevolge van de samenvoeging der ge
meenten werd ontslagen, laatstelijk v66r 1 
Mei 1942 was verbonden, vermeerderd met 
kindertoelage, indien die toe!age niet reeds 
in die wedde is begrepen, met dien verstande, 
dat de wedde of de som van wedde en kin
dertoelage dezelfde vermindering of vermeer
dering ondergaat, welke de kindertoelage 
tengevolge van de wij ziging van het aantal 
kinderen, dat voor die toelage in aanmerking 
komt, zou ondergaan, indien de belangheb
bende in dienst zou zijn gebleven. Het wacht
geld is gedurende de eerste drie maanden ge
lijk aan de in den eersten volzin omschreven 
wedde of de som van wedde en kindertoelage 
en bedraagt daarna gedurende drie maanden 
85 en vervolgens 70 ten honderd van de 
vorenbedoelde wedde of som. 

4. Indien op of na den datum van het in 
werking treden van deze beschikking in de 
regeling van de wedden en (of) kindertoela
gen van den burgemeester en de ambtenaren 
der nieuwe gemeente Kockengen een wijzi
ging wordt gebracht, welke geen verband 
houdt met de samenvoeging, wordt de in het 
derde lid bedoelde wedde of de som van wed
de en kindertoelage, voor de toepassing van 
dat lid en van het vijfde en zesde lid van dit 
artikel , alsmede van het tweede lid, tweeden 
volzin, van a rtikel 5, op overeenkomstige 
wijze gewijzigd. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of 
na 1 Mei 1942 inkomsten geniet of gaat ge
nieten, welke hij op 1 Januari 1942 niet ge
noot, wordt: 

a. indien hij die inkomsten geniet in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pensioenwet 
1922, Staats-blad n°. 240, zoodra en zoolang het 
wachtgeld, vermeerderd met die inkomsten, 
voor zoover zij als wedde in den zin dier wet 
zijn of zouden zijn aan te merken, en in ieder 
geval met inbegrip van kindertoelage, de in 
het derde lid bedoelde wedde of de som van 
wedde en kindertoelage zou overschrijden, 
het wachtgeld met het bedrag dier overschrij
ding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, vermin
derd, met dien verstande, dat van die in
komsten buiten aanmerking blijft een be
d rag, gelijk aan het verschil tusschen het 
wachtgeld en de in het derde lid bedoelde 
wedde of de som van wedde en kindertoela
ge; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met het eventueele gedeelte der inkom
sten onder a, waarmede deze , vermeerderd 
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m.?t het wachtgeld, het bedrag der in het 
derde lid bedoelde wedde of van de som der 
wedde en kindertoelage overschrijden, doch 
ten aanzien van de overblijvende inkomsten 
gehandeld, alsof zij onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
i~_komsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
ZtJn verbonden aan een benoeming tot een 
financieel gelijkwaardige betrekkking, al 
wordt deze benoeming niet aangenomen ten
zij dit laatste geschiedt op grond van b~zwa
r~n, welke door den Commissaris der provin
c1e Utrecht , den belanghebbende of <liens 
gemachtigde gehoord, althans behoorlijk op
geroepen, d eugdelijk worden verklaard. 

Onder ,,financieel gelijkwaardige betrek
king" wordt in dit lid verstaan een betrek
king of vereeniging van betrekkingen , welke 
voor den betrokken ambtenaar in verband 
m et zijn persoonlijkheid en omstandigheden 
passend kan w orden geacht en hem een ten 
minste gelijk inkomen oplevert als de wedde 
of de som van wedde en kindertoelage, in 
het derde lid bedoeld . Met ,,inkomen" wordt 
hier, waar het betreft inkomsten in dienst 
van een der licham~n. bedoeld in de artikelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid. der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240, bedoeld de wedde in 
den zin <lier wet, vermeerderd, indien de toe
lage niet reeds in de wedde is begrepen, met 
kindertoelage. 

7- Voor de toepassing van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel worden in de geval
len, waarin de belanght-bbende tengev,1lge 
van de samenvoeging der gemeen•en uit meer 
dan een betrekking i5 ontslagen, de verschil
lende wachtgelden en de verschillende wed
den, in het derde lid bedoeld, tot een wacht
geld en een wedde vereenigd. 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is, v66r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, indien het 
verlies, naar het oordeel van het bevoegd 
gezag der nieuwe gemeente, het gevo!g was 
van eigen schuld of van eigen verzoek en 
daarvoor geen deugdelijke gronden aanwezig 
word en geacht. 

9. Indien de op· wachtgeld gestelde amb
tenares in het huwelijk treedt, vervalt voor 
den duur van dat huwelijk het wachtgeld. 

10. Indien een wachtgeld na onderbre
king opnieuw wordt genoten, wordt voor de 
bepaling van den duur en het bedrag van 
het wachtgeld de tijd der onderbreking ge
acht op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

1 I. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
aan den burgemeester der nieuwe gemeente 
Kockengen. De op wachtgeld gestelde is ge
houden ten aanzien van die inkomsten alle 
door dezen burgemeester en door den Com
missaris der provincie Utrecht verlangde in
lichtingen te verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan even
eens onverwijld mededeeling aan den burge
meester der nieuwe gemeente Kockengen. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
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eerste schriftelijke aanzegging van den bur
gemeester van genoemde gemeente een aan
vrage in te dienen tot het verkrijgen van 
invaliditeitspensioen en zich te onderwerpen 
aan het in verband daarmede te verrichten 
geneeskundig onderzoek, als bedoeld in arti
kel 74 der Pensioenwet 1922 , Staatsblad n°. 
240 . 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, kan 
de Commissaris der provincie Utrecht, den 
burgemeester der nieuwe gemeente Kocken
gen, benevens den belanghebbende of diens 
gemachtigde gehoord, althans behoorlijk 
opgeroepen, het wachtgeld geheel of gedeel
telijk vervallen verklaren. 

12. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, den burgemeester der nieuwe 
gemeente Kockengen, benevens den belang
hebbende of diens gemachtigde gehoord, al
thans behoorlijk opgeroepen, beslist door 
den Commissaris der provincie Utrecht ge
meenschappelijk met de bestuursraden. 

Artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 is 
hierb ij van overeenkomstige toepassing. 

13. Ten aanzien van ambtenaren in tijde
lijken dienst, die niet worden aangemerkt als 
vaste ambtenaren, zoomede van personen, 
in dienst op arbeidsovereenkomst naar bur
gerlijk recht, die tengevolge van deze samen
voeging worden ontslagen, kan, wanneer de 
door hen verrichte werkzaamheden redelij
kerwijs geacht kunnen worden een niet-tijde
lijk karakter te hebben, door den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken, den Commissaris der pro
vincie Utrecht gehoord, bepaald worden, dat 
aan deze functionarissen ten laste van de 
nieuwe gemeente Kockengen een uitkeering 
wordt gedaan. Het bepaalde in het tweede 
tot en met het twaalfde lid van dit artikel 
vindt overeenkomstige toepassing. 

Ten aanzien van de hierbedoelde functio
narissen wordt onder diensttijd verstaan de 
aan het ontslag voorafgaande tijd, in dienst 
van een der samen te voegen gemeenten 
doorgebracht . 

Artikel 5. 
r. De tijd, krachtens deze beschikking op 

wachtgeld doorgebracht, wordt als diensttijd 
in den zin der Pensioenwet 1922, Staatsblad 
no. 240, aangemerkt, indien de ontslagene 
in de betrekking, welke hij met genot van 
wachtgeld heeft verlaten, laatstelijk voor 
zijn ontslag ambtenaar was in den zin dier 
wet en voor zoover die tijd niet parallel loopt 
met diensttijd als ambtenaar, in den zin van 
die wet, in een betrekking of in betrekkingen, 
waarin deze hoedanigheid na het ontslag 
wordt verkregen. 

2. Gedurende den volgens het eerste lid 
voor pensioen geldigen tijd geldt als wedde, 
onderscheidenlijk als pensioensgrondslag, het 
bedrag van de wedde, onderscheidenlijk de 
pensioensgrondslag, dan we! de som der wed
den, onderscheidenlijk de som der pensioens
grond slagen, welke met inachtneming van 
het bepaalde in het derde en vierde lid van 
het vorige artikel voor den betrokkene zou
den hebben gegolden, met dien verstande 
dat de pensioensgrondslag of de som der 
pensioensgrondslagen dezelfde w11z1gmgen 
ondergaan, welke zij op grond van het be-
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paalde in artikel 150 der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, zouden hebben ondergaan, 
indien het ontslag niet ware verleend en de 
ambtenaar de laatstelijk voor het ontslag 
aan zijn betrekking of betrekkingen verbon
den wedde ongewijzigd had behouden. Ver
krijgt de betrokkene na zijn ontslag opnieuw 
de hoedanigheid van ambtenaar in den zin 
der Pensioenwet 1922, Staatblad n°. 240, 
met een pensioensgrondslag of de som van 
pensioensgrondslagen, lager dan die uit de 
betrekking of betrekkingen, waaruit hij ten
gevolge van de samenvoeging der gemeenten 
werd ontslagen, dan wordt, voor de toepas
sing van de artikelen 33 en 151 der Pensioen
wet 1922, Staatsblad n°. 240, de wedde of de 
som der wedden in de nieuwe betrekking of 
betrekkingen geacht te zijn verhoogd tot 
het bedrag van de wedde of de som der wed
den, bedoeld in het derde lid van het vorige 
artikel. 

Blijft de tengevolge van de samenvoeging 
ontslagene na zijn ontslag in een of meer be
trekkingen ambtenaar in den zin der Pen
sioenwet 1922 , Staatsblad n°. 240, dan wordt 
voor de berekening van het eigen pensioen 
de pensioensgrondslag in elk dier aangehou
den betrekkingen geacht dezelfde wijziging 
te ondergaan, welke deze op grond van artikel 
1 so dier wet zou ondergaan, indien de in den 
eersten en tweeden volzin van dit lid bedoelde 
wedde of som van wedden als ambtenaar in 
den zin dier wet zou worden genoten. 

3. De nieuwe gemeente Kockengen is voor 
de betrokken personen, gedurende den tijd, 
welken zij krachtens deze beschikking op 
wachtgeld doorbrengen, een bijdrage voor 
eigen persioen verschuldigd op den voet van 
artikel 35 en artikel 36, eerste lid, onder a, 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, be
rekend naar den in d en eersten volzin van 
het tweede lid aangegeven pensioensgrond
slag, en in het geval, bedoeld in den tweeden 
volzin van dat lid, naar het verschil tusschen 
dezen pensioensgrondslag en dien of die , 
welke in d e betrekking of betrekkingen, waar
in na het ontslag der hoedanigheid van amb
tenaar in den zin van bedoelde wet werd ver
kregen, zonder de werking van het tweede 
lid zou of zouden hebben gegolden. 

4. De in het vorige lid genoemde gemeente 
verhaalt de in het derde lid bedoelde bijdrage 
op de betrokken personen op den voet van 
het vierde lid van artikel 36 der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240. 

s. Het lichaam, in welks dienst een gewe
zen ambtenaar, bedoeld in het eerste lid van 
het vorige artikel, is herplaatst, is de bijdrage 
volgens artikel 35 en artikel 36, eerste lid, 
onder a en b d er Pensioenwet 1922, Staats
blad n°. 240, verschuldigd naar den pensioens
grondslag of de pensioensgrondslagen, welke 
zonder de werking van het eerste lid zou of 
zouden hebben gegolden. 

6. Voor de toepassing van dit artikel vin
den de artikelen 125, 127 tot en met 129a 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, 
overeenkomstige toepassing. 

7. Voor de toepassing van artikel 40, eerste 
lid, onder c en d, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, worden zij, die op den dag, 
voorafgaande aan dien van den ingang dezer 
samenvoeging, op arbeidsovereenkomst naar 
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burgerlijk recht werkzaam waren in dienst 
van een der samen te voegen gemeenten en 
die tengevolge van deze samenvoeging in de 
nieuwe gemeente worden herplaatst, indien 
zij de hoedanigheid van ambtenaar verkrij
gen, geacht den in dienst van een der samen 
te voegen gemeenten doorgebrachten tijd in 
dienst van de nieuwe gemeente te hebben 
doorgebracht. 

Artikel 6. 
l. De begrootingen van de gemeente 

Kockengen en Laag-Nieuwkoop, vastgesteld 
voor het dienstjaar 1941 en het dienstjaar 
1942, worden afzonderlijk voortgezet door 
de nieuwe gemeente Kockengen . 

2. De begrootingen van de gemeenten 
Kockengen en Laag-Nieuwkoop voor het 
dienstjaar 1942 gelden slechts voor het tijd
vak van 1 Januari 1942 tot en met 30 April 
1942. 

3. De burgemeester der nieuwe gemeente 
Kockengen stelt binnen een door den Com
missaris der provincie Utrecht te bepalen 
termijn voor de nieuwe gemeente Kockengen 
een begrooting vast, welke zal gelden voor 
het verdere gedeelte van het dienstjaar 1942. 

Voor het tijdvak waarin voor de nieuwe 
gemeente Kockengen nog geen begrooting is 
vastgesteld, is de Commissaris der provincie 
Utrecht bevoegd den burgemeester van de 
nieuwe gemeente Kockengen te machtigen 
tot het ontvangen van de inkomsten en het 
doen van de door den Commissaris der pro
vincie Utrecht noodig geachte betalingen. 

4. De rekeningen over het dienstjaar 1941 
en over het tijdvak van r Januari 1942 tot 
en met 30 April 1942 voor de gemeenten 
K ockengen en Laag-Nieuwkoop worden opge
maakt door den ontvanger van de nieuwe 
gemeente K ockengen. 

Voor de toepassing van artikel 18 der Eer
ste beschikking ter uitvoering van de Ver
ordening N°. 152/1941 treedt t en aanzien van 
bedoelde rekeningen op de burgemeester der 
nieuwe gemeente. 

s. De voor- of nadeelige saldi der rekenin
gen over het dienstjaar 1941 en over het tijd
vak l Januari 1942 tot en met 30 April 1942 
der gemeent en Kockengen en Laag-Nieuw
koop en de b ij het sluiten der rekeningen over 
die tijdvakken te ontvangen achterstallige 
inkomsten of te betalen achterstallige uit
gaven dezer gemeenten komen onderschei
denlijk ten bate of ten laste van de nieuwe 
gemeente . 

De Commissaris der provincie Utrecht kan 
zoo noodig nadere aanwijzingen geven om
trent de verantwoording dier saldi en dier 
bedragen. 

Artikel 7-
1. De uitkeering uit het gemeentefonds 

volgens artikel 3, letter b, der wet van 15 Juli 
1929, Staatsblad n°. 388, sedert gewijzigd, 
over het jaar 1942 wordt voor de gemeenten 
Kockengen en Laag-Nieuwkoop vastgesteld 
op een derde gedeelte van de bedragen, waar
op deze gemeenten volgens de terzake gel
dende regelen aanspraak kunnen maken. 

2. Voor de nieuwe gemeente Kockengen 
wordt de in het eerste lid bedoelde uitkeering 
berekend naar de op 1 Mei 1942 geldende 
jaarwedderegeling en vastgesteld op twee 
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derde gedeelten van het bedrag, waarop 
over een vol jaar aanspraak kan worden ge
maakt. 

Artikel 8. 
r. Voor de vaststelling van de uitkeering 

ingevolge a rtikel 3, onder c, juncto artikel 9, 
der wet van IS Juli 1929, Staatsblad n°. 388, 
sedert gewijzigd, wordt deze beschikking ge
acht in werking te treden op 1 Januari 1943. 

2. De met toepassing van het vorige lid 
voor de gemeenten Kockengen en Laag
Nieuwkoop voor het jaar 1942 vast te stellen 
uitkeeringen, voorloopige uitkeeringen daar
onder begrepen , worden, voor zoover zij op 
of na r Mei 1942 vervallen, aan de nieuwe 
gemeente Kockengen uitbetaald. 

3 . Voor de vaststelling van de in het 
eerste lid bedoelde uitkeering voor het jaar 
1943 en, zoo noodig, ook over volgende uit
keeringstijdvakken, worden voor de nieuwe 
gemeente Kockengen de factoren, ontleend 
aan boekingstijdvakken of rekeningsjaren, 
welke na 1 Mei 1942 geheel of gedeeltelijk 

voorafgaan of aan tijdstippen, v66r 1 Mei 
1942 vallende, berekend naar de som dier 
factoren voor de gemeenten Kockengen en 
Laag-Nieuwkoop. 

4. Deze samenstelling der factoren ge
schiedt aldus, dat zoowel het quotient , be
doeld in het tweede lid van artikel 16 van 
het Financieele Verhoudingsbesluit, voor elk 
rekeningsjaar, als het quotient, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 21 van dat besluit, 
voor elk boekingstijdvak, het resultaat van 
een, deeling is. 

5. Ten aanzien van de rekeningsjaren en de 
boekingstijdvakken, waarvoor onderschei
denlijk het quotient, bedoeld in artikel 16 van 
het Financieele Verhoudingsbesluit, en het 
quotient, bedoeld in artikel 21 van dat be
sluit, voor de gemeenten Kockengen en Laag
Nieuwkoop reeds is vastgesteld, wordt het 
vastgestelde quotient, met inachtneming van 
de bepalingen van het derde en vierde lid 
van dit artikel, door de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Binnenland
sche Zaken en van Financien opnieuw vast
gesteld. 

Artikel 9. 
r. Aan de nieuwe gemeente Kockengen 

wordt ten laste van het gemeentefonds over 
het uitkeeringstijdvak 1942/1943, boven de 
uitkeering volgens artikel 3, letter c, juncto 
artikel 9, der wet van 15 Juli 1929, Staats
blad n°. 388, sedert gewijzigd, een garantie
uitkeering gedaan ten bedrage van 2/10 
van het verschil tusschen de som der uit
keeringen, welke de gemeenten Kockengen 
en Laag-Nieuwkoop, vo!gens artikel 3, letter b 
(oud), dier wet over het tijdvak 1934/1935 
hebben genoten, en de som van de voor die 
gemeenten vastgestelde uitkeeringen, vol
gens artikel 3, letter c, dier wet voor het u.it
keeringstijdvak 1935/1936. 

2. Over het uitkeeringstijdvak 1943/1944 
zal een garantie-uitkeering worden verleend 
ten beloope van r/ro van het in het vorige 
lid bedoelde verschil. 

3. De artikelen II en III der wet van 4 
Maart 1935, Staatsblad n°. 74, blijven ten 
aanzien van de nieuwe gemeente Kockengen 
buiten toepassing. 
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Artikel 10 . 
De uitkeeringen door het Rijk wegens aan 

de samen te voegen gemeenten toekomende 
hoofdsommen en opcenten van belastingen, 
betrekking hebbende op het belastingjaar 
1942 of daaraan voorafgaande belastingja
ren, welke zijn of worden opgenomen in de 
boekingstijdvakken 1941/ 1942 en 1942/1943, 
worden gedaan aan de nieuwe gemeente 
Kockengen . 

Artikel I 1. 

1. Te rekenen van I Mei 1942 gaan alle 
rechten, lasten, verplichtingen en bezittin
gen van de samen te voegen gemeenten over 
op de nieuwe gemeente Kockengen, zonder 
dat daarvoor een nadere akte wordt gevor
derd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze beschikking noodig mocht zijn, zal die 
geschieden krachtens deze beschikking. 

Artikel 12. 
Alie kadastrale en andere stukken, uit

sluitend betrekking hebbende op het gebied 
der samen te voegen gemeenten, worden op 
30 April 1942 overgedragen aan de nieuwe 
gemeente Kockengen. 

Artikel 13. 
De burgemeester der gemeente Laag

Nieuwkoop zendt op 30 April 1942 aan den 
burgeweester der gemeente Kockengen het 
bevolkingsregister der gemeente Laag-Nieuw
koop; de bevolkingsregisters der beide -ge
meenten vormen samengevoegd het bevol
kingsregister der nieuwe gemeente Kocken-
gen. 

Artikel 14. 
1. De burgemeester der gemeente Laag

Nieuwkoop zendt op 30 April 1942 aan den 
burgemeester der gemeente Kockengen de op 
dien datum geldende kiezerslijst der gemeen
te Laag-Nieuwkoop; de kiezerslijsten der bei
de gemeenten vormen samengevoegd de 
kiezerslijst der nieuwe gemeente Kockengen, 
totdat zij overeenkomstig de kieswet door 
een nieuwe lijst is vervangen. 

2. De aldus samengestelde kiezerslijst van 
de nieuwe gemeente Kockengen wordt, met 
inachtneming van het bepaalde in het t weede 
lid van artikel 3, door den burgem eester dezer 
gemeente voor zooveel noodig aangevuld 
met de verandering van d e aanduiding der 
woonplaats van iederen kiezer na den datum 
der samenvoeging en met verm elding van het 
stemdistrict, waartoe hij dientengevolge 
behoort. 

Artikel 15. 
I. D t •nwoners der samen te voegen ge

m eenten, die op af na I Mei 1942 werkloos 
zijn of worden, zullen onmiddellijk worden 
opgenomen in de steunregeling van de nieu
we gemeente Kockengen of aldaar tot de 
werkverschaffing worden toegelaten, indien 
en voor zoover zij daarvoor, op grond van 
de regelen, welke in de opgeheven gemeente 
Kockengen gelden, in aanmerking komen. De 
steunregeling van de opgeheven gemeente 
Kockengen geldt voor de nieuwe gemeente, 
totdat zij door een andere is vervangen. Ten 
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aanzien van de vestigingsvoorschriften blijft 
ten opzichte van de in de eerste alinea be
doelde personen de regeling van kracht, 
welke in de gemeente, waarin zij gevestigd 
waren, gold. 

2. Het verleenen van steun en het te 
werk stellen bij de werkverschaffing geschie
den met inachtneming van de door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken goedgekeurde steuntarieven 
en werkverschaffingsloonen. 

Artikel 16. 
I . De kosten van verpleging van arrne 

krankzinnigen, welke overeenkomstig artikel 
39 der Armenwet worden voldaan uit de kas 
van een der samen te voegen gemeenten, 
k omen, voor zoover die krankzinnigen, ten 
tijde dat de rechterlijke machtiging om 
hen in een gesticht te plaatsen, werd aange
vraagd, woonplaats, in den zin van het 
Burgerlijk Wetboek, hadden in ·een van die 
gemeenten, vanaf l Mei 1942 voor rekening 
der nieuwe gemeente Kockengen. 

2. Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
kosten, voortvloeiende uit de toepassing van 
artikel 30, eerste lid, tweeden zin, en tweede 
lid, en van artikel 39bis der Armenwet, voor 
zoover het betreft de verzorging van armen, 
die ten tijde van hun opneming zich bevon
den of hoofdverblijf hadden in het gebied van 
een der samen te voegen gemeenten. 

Artikel 17. 
1. Totdat op een door den burgemeester 

der nieuwe gemeente K ockengen te doen voor
stel, als bedoeld in de artikelen 6, eerste 
lid, en 40, tweede lid, der Drankwet (Staats
blad 1931, N°. 476) zal zijn bes!ist, bedraagt 
zoowel het maximum aantal vergunningen, 
als het maximum aantal verloven A, inge
volge die wet, in die gemeente twee. 

2. Met. afwijking van het bepaalde in de 
in het vorige lid genoemde artikelen kan een 
besluit, als daar bedoeld, worden genomen 
v66r l Januari 1943. 

Artikel 18. 
Met ingang van 1 Mei 1942 vervalt in alle 

rechtsvoorschriften de vermelding van de 
gemeente Laag-Nieuwkoop en wordt onder de 
gemeente Kockengen verstaan de krachtens 
deze beschikking gevormde gemeente van 
dien naam. 

Artikel 19. 
Geschillen omtrent de toepassing van deze 

beschikking worden, voor zoover niet anders 
is bepaald, beslist door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnenland
sche Zaken, den R aad van State, afdeeling 
voor de geschillen van bestuur , gehoord. 

Art ikel 20. 

Deze beschikking treedt in werking met 
ingang van den dag, volgend e op dien harer 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 30 April 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

( Uitgeg. 30 April 1942.) 
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( Stet. no. 85) 
30 April 1942. BESLUIT van den Secreta· 

ris-Generaal van het Departement van 
Financien, betreffende het invoeren van 
de vennootschapsbelasting (lnvoerings
besluit Vennootschapsbelasting 1942). 

De Secretaris-Generaal van het Depa rte
rnent van Financien; 

Gelet op artikel 34, lid 1, van het Besluit 
op de Vennootschapsbelasting 1942 - hierna 
aan te duiden als: het Besluit - en in over
eenstemming met de §~ 2 en 3 der Verorde
ning N°. 3/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied; 

H eeft goedgevonden en verstaan te be
palen: 

HOOFDSTUK I. 
Stelsels van winstberekening. 

Artikel 1. 

(1) Indien en voor zoover, onder de werking 
van het Besluit op de Winstbelasting 1940 
(No. 83), de winst van een belastingplichtige 
is berekend m et behulp van een stelsel van 
bepalen van het zuiver vermogen, dat ook 
voor de heffing van de vennootschapsbelas
ting gevolgd kan worden, is de belasting
plichtige ook voor de heffing van de vennoot
schapsbelasting aan dat stelsel gebonden. 
De belastingplichtige is bevoegd aan te ne
men, dat de aanschaffingsprijs van aandeelen 
in winstbewijzen gelijk is aan de boekwaarde 
<lier effecten bij het einde van het laatste 
jaar, waarover de winstbelasting geheven 
wordt. 

(2) H r t staat den belastingplichtige vrij, 
reeds biJ het bepalen van het zuiver vermo
gen bij het einde van het laatste jaar waar
over de winstbelasting geheven wordt , ten 
behoeve van de berekening van de winst 
-0ver dat jaar, zijn stelsel van waardeeren 
te veranderen met betrekking tot de activa 
welke te laag gewaardeerd zijn. Te dezen 
opzichte gelden als te laag gewaardeerde 
<le activa, aan welke, volgens het voor de 
winstbelasting aanvaarde stelsel, een waarde 
moet worden toegekend, lager dan de laagste 
voor de vennootschapsbelasting toelaatbare. 
De waarde van de te laag gewaardeerde acti
va mig ni~t hooger worden gesteld dan noo
dig is om de te !age waardeering te doen ver
dwijnen. Aan het stelsel van waardeeren, aan 
<le herwaardeering ten grondslag liggend, is 
de belastingplichtige ook voor de vennoot
schapsbelasting gebonden. 

Artikel 2. 
(1) Maakt de belastingplichtige geen ge

bruik van de bevoegdheid, hem gegeven 
bij artikel 1, lid 2, dan vindt herwaardeering 

- begrensd volgens genoemd lid 2 - van 
<le te laag gewaardeerde activa plaats bij den 
aanvang van het jaar volgende op dat, waar
over de winstbelasting voor het laatst wordt 
.geheven. 

(2) Het bij de toepassing van het eerste 
lid aan het licht getreden waardeverschil 
wordt, voor zoover het betrekking heeft op 
voorraden, gevoegd bij de winst van het jaar, 
volgende op dat, waarover de winstbelasting 
voor het laatst wordt geheven. Voor zoover 
het niet betrekking heeft op voorraden, 
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wordt dat waardeverschil op den voet van 
artikel 10 in aanmerking genomen bij het be
rekenen van de herleide overgangsreserve. 

(3) I ndien bij de berekening van het zuiver 
vermogen bij het einde van het laatste jaar, 
waarover de winstbelasting wordt geheven, 
passiva als aftrekbaar zijn beschouwd welke 
niet, of niet voor het voile bedrag, in' aftrek 
kunnen worden gebracht bij het bepalen van 
het zuiver vermogen voor de berekening van 
de winst volgens het Besluit op de Vennoot
schapsbelasting 1942, wordt het verschil 
op den voet van artikel 10 in aanmerking 
genomen bij het berekenen van de herleide 
overgangsreserve. 

Artikel 3. 
(1) Bij het bepalen van het zuiver vermo

gen ten behoeve van de winstberekening 
voor de vennootschapsbelasting, mogen de 
op een verstreken tijdvak betrekking heb
bende, doch nog niet toegekende of uitge
keerde bedragen, welke in den zin van artikel 
13 van h et Besluit bedrijfskosten vertegen
woordigen, als aftrekbare passiva worden 
beschouwd, ook al zou dit in strijd zijn met 
artikel 1, lid 1. 

(2) Het bedrag, waarmede, door het ge
bruikmaken van de bij lid 1 toegekende 
bevoegdheid, het zuiver vermogen daalt 
tusschen het einde van het jaar, waarover 
de winstbelasting voor het laatst wordt ge
heven en den aanvang van het volgende iaar, 
wordt: 

1) in mindering gebracht op de winst over 
het laatste jaar, waarover de winstbelasting 
geheven wordt, voor zoover de winst over dat 
jaar is toegenomen ingevolge artikel 1, lid 2, 
of anders 

2) voor zooverl mogelijk in mindering ge
bracht op het krachtens artikel 2, lid 2, bij 
de winst van het volgende jaar te voegen 
bedrag, en overigens 

3) als aftrekpost op den voet van artikel 
10 in aanmerking genomen bij het vaststel
len van de herleide overgangsreserve. 

Artikel 4. 
(1) Indien en voorzoover, onder de werking 

van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
bij het bepalen van de zuivere opbrengst (de 
winst) van een bedrijf of een zelfstandig uit
geoefend beroep, door een binnen het R ijk 
gevestigde stichting of door een niet binnen 
het R ijk gevestigd lichaam een stelsel van 
berekenen is gevolgd, dat ook voor de heffing 
van de vennootschapsbelasting gevolgd kan 
worden, is de belastingplicht ige ook voor de 
heffing van de vennootschapsbelasting aan 
dat stelsel gebonden. 

(2) Met betrekking tot de belastingplich
tigen voor de vennootschapsbelasting, die 
op den 3osten April 1941 belastingplichtig 
waren voor de inkomstenbelast ing ter zake 
van het uitoefenen van een bednjf of een 
zelfstandig uitgeoefend beroep, wordt het 
boekjaar, waartoe de 1ste Mei 1941 behoort, 
geacht reeds te zijn aangevangen onmiddel
lijk na het einde van het kalender- of boek 
jaar, welks uitkomsten tot grondslag hebben 
gestrekt voor het berekenen van de zuivere 
opbrengst van bedrijf of beroep voor het 
belastingjaar 1940/1941. De winst over dit 
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gecombineerde boekjaar wordt n_iet hooger 
gesteld dan het grootste van de be1de volgen
de bedragen: 

1) de winst o:ver de laats~e 12 maanden 
van het gecombmeerde boekJaar; 

2) de winst over de eerste 12 maanden 
van het gecombineerde boekjaar... . 

3) De boekwaarde van ac~iva, btJ het emde 
van het kalender- of boekJ1;tar, a_1;tn het ge
combineerde boekjaar onm1ddel)11k vooraf
gaande, wordt, indien deze achva te_ laag 
gcwaardeerd waren in den zin van .~rtikel I 
lid 2 als het bedrag van de werkelt1ke aan
schaffings- of voortbrengingskosten be
schouwd. De aanschaffing of de voortbren
ging van activa, waarop kan worden afge
schreven, wordt in dit gev~l geacht te hebben 
plaats gevonden aan het emde van het eerst-
bedoelde kalender- of boekjaar. . 

(4) Artikel 2, lid 3, vindt overeenkomst_1ge 
toepasdng. Het op dien voet in aanmerkmg 
te nemen bedrag wordt beschouw~. als her
leide overgangsreserve, bedoeld b1J Hoofd
stuk I I van dit besluit. 

Artikel 5. 
(1) Ten aanzien van de belastingplichtige 

voor de vennootschapsbelasting, die op den 
3osten April 1941 belastingplichtig waren 
voor de inkomstenbelasting ter zake van h~t 
uitoefenen van een bedrijf of een zelfstand1g 
uitgeoefend beroep, bestaat een overe~nko~
stige bevoegdheid als in artikel 3, ltd l, 1s 
toegekend. . 

(2) Het bed rag, waarmede door het gebru1k 
maken van de bij lid I toegekende bevoegd
heid, het zuiver vermogen daalt t~sschen het 
einde van het kalender- of boekJaar, welks 
uitkomsten tot grondslag hebben gestrekt 
voor het berekenen van de zuivere opbrengst 
van bedrijf of beroep voor het belastingjaar 
1940/1941 en het begin van het gecombineer
de boekjaar, bedoeld bij artik.el 4, lid 2, wordt 
voor twee derden in mindering gebracht op 
de winst over dat gecombineerde boekjaar 
en voor een derde op de winst van het vol
gende boekjaar. 

HOOFDSTUK II. 

Herleide overgangsreserve. 
Artikel 6. 

(1) Voor de belastingplichtigen, die reeds 
voor de winstbelasting belastingplichtig wa
ren op het overgangstijdstip, bedoeld bij 
artikel 39, lid 5, van het Besluit op de Winst
belasting 1940 wordt een resteerende over
gangsreserve berekend. 

(2) Onder resteerende overgangsreserve 
wordt verstaan het bedrag aan winst, op ge
noemd overgangstijdstip aanwezig berekend 
volgens artikel 40, leden I tot en met 5, van 
het Besluit op de Winstbelasting 1940 (over
gangsreserve), verminderd met de reeds met 
die overgangsreserve verrekende verliezen, 
benevens met de uitdeelingen, welke voor 
de toepassing van artikel 41, lid 2, van het 
Besluit op de Winstbelasting 1940, zijn be
schouwd als gedaan ten laste van die over
gangsreserve en met de over die uitdeelingen 
geheven winstbelasting. 

(3) De resteerende overgangsreserve is uit-
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gangspunt voor de berekening van de her
leide overgangsreserve op den voet van de 
volgende artikelen. Ook een negatieve restee
rende overgangsreserve wordt als zoodanig 
in aanmerking genomen. 

(4) De vo!gende artikelen worden mede 
toegepast, indien er geen resteerende over
gangsreserve is. 

Artikel 7. 
Voor belastingplichtigen, wier belasting

plicht voor de winstbelasting eerst op of na 
het overgangstijdstip is aangevangen, wordt 
eveneens een herleide overgangsreserve be
rekend. Een resteerende overgangsreserve 
van nu! gulden dient daarbij tot uitgangs
punt. 

Artikel 8. 
(1) De resteerende overgangsreserve wordt, 

zoo hiertoe aanleiding bestaat, gesplitst in 
een gedeelte van binnenlandschen oorsprong 
en een gedeelte van anderen oorsprong. Twee 
derde van het gedeelte, dat van a nderen oor
sprong is, blijft verder buiten beschouwing. 

(2) Aanleiding tot splitsing bestaat slechts 
indien de belastingp!ichtige, v66r het over
gangstijdstip, buiten het Rijk onderworpen 
was aan een belasting, welke in eenigen vorm 
naar de winst werd geheven. P laatselijke 
belastingen blijven hierbij buiten beschou
wing. 

(3) Grondslag voor de split sing vormen de 
gegevens, welke voor de toepassing van de 
Wet op de Dividend- en Tantiemebelasting 
1917, en desnoods de gegevens, welke voor 
de toepassing van het Besluit op de Winst
belasting 1940 zijn komen vast te staan. 
Indien de belastingplichtige belan~rijke be
dragen aan winst onuitgekeerd heeft gelaten, 
welke herhaald zijn toen het lichaam nog 
niet of niet meer buiten Nederland aan een 
belasting naar de winst was onderworpen, 
wo~dt hiermede bij de splitsing rekening ge
houden. 

(4) Bij het splitsen wordt niets toegeschre
ven aan de hoofd leiding. 

Artikel 9. 
De resteerende overgangsreserve - of, in

geval artikel 8 is toegepast, de binnenland
sche resteerende overgangsreserve - wordt, 
in verband m et het verschil tusschen de di
vidend- en tantiemebelasting en de vennoot
schapsbelasting vermenigvuldigd met drie 
vijfden. 

Artikel 10. 

(1 ) De positieve - onderscheidenlijk nega
tieve - resteerende overgangsresrve, her
leid volgens de artikelen 8 en 9, wordt: 

1) vermeerderd - onderscheidenlijk ver
minderd - met het waardeverschil van te 
laag gewaardeerde activa - geen voorraden 
zijnde -, bedoeld bij artikel 2, lid 2, laatsten 
zin; 

2) vermeerderd - onderscheidenlijk ver
minderd - met het bedrag van de niet !anger 
aftrekbare passiva, bedoeld bij artikel 2, 
lid 3; 

3) verminderd - onderscheidenlijk ver
meerderd - met het bij artikel 3, lid 2, onder
lid 3, omschreven bedrag. 

(2) Voor zoover de in lid 1 bedoelde bedra
gen betrekking hebben op het buiten het 
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Rijk uitgeoefende bedrijf of gedeelte van het 
bedrijf blijven de volgende gedeelten van die 
bedragen buiten beschouwing: 

1) voor de toepassing van onderlid 1: twee 
derden. 

2) voor de toepassing van de onderleden 2 
en 3 : negen tienden. 

(3) Het tweede lid blijft buiten toepassing, 
voor zoover de belastingplicht ige niet ter 
zake van het buiten het Rijk uitgeoefende 
bedrijf of gedeelte van het bedrijf onderwor
pen is aan een belasting, welke in eenigen 
vorm naar de winst wordt geheven, dan we! 
voor zoover de belastingplichtige te dier zake 
enkel aan plaatselijke belastingen onderwor
pen is. 

Artikel 11. 

(1) Indien na de toepassing vi.n artikel 10 
een negatief bedrag overblijft, wordt dit 
in mindering gebracht op het belastbare be
drag over het jaar, waarover de vennoot
schapsbelasting voor het eerst geheven wordt, 
of, voor zoover dit niet mogelijk is, op het 
belastbare bedrag voor het volgende jaar. 

(2) Indien en voor zoover het negatieve 
bedrag niet is ontstaan door de toepassing 
van artikel 10, is het echter uitsluitend ver
rekenbaar met de belastbare winst over het 
eerste van de in lid 1 genoemde jaren. 

Artikel 12. 

(1) De inspecteur stelt het bedrag van de 
herleide overgangsreserve bij beschikking 
vast. 

(2) Afschrift van de beschikking wordt 
aan den belastingplichtige bij aangeteeken
den brief gezonden, of hem tegen gedagtee
kend ontvangbewijs uitgereikt. 

(3) Tegen de beschikking staat beroep open 
als ware zij een uitspraak op een bezwaar
schrift. 

(4) Bijaldien eenig feit aanleiding geeft 
tot het vermoeden, dat de herleide overgangs
reserve op een onjuist bedrag is vastgesteld, 
vinden de bepalingen betreffende navorde
ring van vennootschapsbelasting voorzoover 
mogelijk overeenkomstige toepassing. 

HOOFDSTUK III. 
Verrekening van vroegere verliezen. 

Artikel 13. 
(1) Negatieve belastbare sommen, onder de 

werking van het Besluit op de Winstbelas
ting 1940 ontstaan, welke bij voortgezette 
hefting van de winstbelasting nog verreken
baar zouden zijn geweest met de overeen
komstig de artikelen 5, 6 en 7 van dat be
sluit bepaalde som over de eerste twee jaren 
waarover thans de vennootschapsbelasting 
geheven wordt, worden voor de hefting van 
de vennootschapsbelasting beschouwd als 
verliezen, ontstaan in dezelfde jaren, doch 
onder de werking van het Besluit op de 
Vennootschapsbelasting 1942. 

(2) Verliezen, welke voor de belastingjaren 
1939/1940 en 1940/ 1941 voortgevloeid zijn 
uit de toepassing van de artikelen 12 tot en 
met 17, lid 1, der Wet op de Inkomstenbelas
ting 1914, welke bij voortgezette hefting van 
de inkomstenbelasting nog verrekenbaar 
zouden zijn geweest met het overeenkomstig 
die artikelen bepaalde bedrag voor de belas-
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tingjaren 1941/1942 of 1942/1943, worden 
voor de hefting van de vennootschapsbelas
ting beschouwd als verliezen, ontstaan in 
dezelfde jaren, doch onder de werking van 
het Besluit op de Vennootschapsbelasting 
1942. 

HOOFDSTUK IV. 

Dee/gerechtigdheid door aandee[enbezit. 

Artikel 14. 
(1) Beschikkingen , genomen krachtens arti

kel 27 van het Besluit op de Winstbelasting 
1940, blijven ook voor de vennootschapsbe
lasting van kracht. Zijn bij zulk een beschik
king voorwaarden gesteld, welke niet met 
het Besluit op de Vennoots~hapsbelasting 
1942 of met hierop gegronde bepalingen ver
eenigbaar zijn, of welke door het invoeren 
van de vennootschapsbelasting haar belang 
hebben verloren, dan kan de Secretaris-Gene
raal deze voorwaarden, voor de hefting van 
de vennootschapsbelasting, met terugwer
kende kracht herroepen of door andere ver
vangen. 

(2) De bestuurders van de lichamen, te 
welker aanzien nieuwe voorwaarden gesteld 
zijn, zijn bevoegd met gelijke terugwerkende 
kracht afstand te doen van de toepassing 
van voormeld artikel 27. 

HOOFDSTUK V. 

Tarief, belastingopbrengst van openbare be
drijven. 

Artikel 15. 
(1) Met afwijking van artikel 28 van het 

besluit wordt de vennootschapsbelasting voor 
de in of met het kalenderjaar 1941 geeindigde 
jaren geheven volgens het onderstaande 
tarief: 
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(2) Het tarief wordt onveranderd toege

past, indien het jaar korter of !anger dan 
12 maanden heeft geduurd. 
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Artikel 16. 
. (I) De ~uivere opbrengst van de belasting 
verschuld1gd door verzorgingsbedrijven van 
openbare lichamen en door lichamen, welke 
bij voortgezette hefting van de winstbelasting 
van de winstbelasting zouden zijn vrijgesteld 
krachtens artikel 2 van het Besluit op de 
Winstbelasting 1940, wordt uitgekeerd a an 
de openbare lichamen, welke eigenaar van die 
bedrijven of aandeelhouder in den belasting
plichtige waren en we! voor: 

1) het volle bedrag, voor wat betreft de 
in of met 1941 geeindigde jaren; 

2) de helft, voor wat betreft de in of m et 
1942 geeindigde jaren; 

3) een vierde, voor wat betreft de in of m et 
1942 geeindigde jaren. 

(2) Lid I vindt geen toepassing, voor zoo
ver daardoor uitkeeringen aan den Staat of 
aan een Staatsbedrijf gedaan zouden moeten 
worden . 

HOOFDSTUK VI. 
Bijtellingen. 
Artikel 17. 

Voor de toepassing van artikel 19 van het 
Besluit blijven uitdeelingen in den vorm van 
omzetting van reserves in gestort aandeelen
kapitaal buiten beschouwing, indien zij 
hebben p!aats gevonden v66r den dag, vol
gende op dien van de afkondiging van het 
Besluit, dan we! zoo zij nadien p!aats vinden 
op den voet van Hoofdstuk II van het Besluit 
op de Dividendbeperking 1941 (N°. 170). 

HOOFDSTUK VII. 
Overgang van onderworpenheid aan de winst
belasting naar vrijstelling van vennootschaps

belasting. 
Artikel 18. 

Indien een lichaam, belastingp!ichti& voor 
de w instbelasting, vrijgesteld is van ven
nootschapsbelasting krachtens artikel 5 van 
dat Besluit, dan wordt de winst over het 
)aatste boekjaar, waarover de winstbelasting 
1s geheven, bepaald op dezelfde wijze als ware 
de winstbelasting niet afgeschaft. ' 

HOOFDSTUK VIII. 

Artikel 19. 
· (1) Voor zoover de bestuurders van een 

belastingplichtige gebruik hebben gemaakt 
van de bevoegdheid, hun toegekend bij arti
kel 3 van het besluit van I I December 1940 
(N°. 228/1940) inzake het heffen van opcenten 
op de winstbelasting ten behoeve van het 
R ijk, blijft het krachtens die bevoegdheid ge
nomen besluit ook voor de jaren waarover 
de vennootschapsbelasting geheven wordt, 
van kracht. Tot en met 31 December 1942 
hebben de bestuurders dezelfde bevoegdheid 
met betrekking tot jaren, waarvoor de winst
verdeeling bij de afkondiging van dit besluit 
nog niet was vastgesteld, ook voor zoover 
over deze jaren niet de winstbelasting met 
rijksopcenten, doch de vennootschapsbelas
ting zal worden geheven. 

(2) Indien een belastingplichtige gewoon 
was,_ de belasting, verschuldigd wegens be
loonmgen van bestuurders en verder per-
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soneel, op deze belooningen geheel of ten 
de_ele i_n mindering te brengen, is de belasting
p ltchb~~ gehouden, te haren eigen behoeve 
een gehJ_k percent~ge als over de jaren, waar
over wmstbelastmg geheven is gemiddeld 
werd gekort, in mindering te brengen op d e 
belooi:iingen, welke onder artikel 14 van het 
Beslutt vallen, doch welke voor de winst be
l~sting aanleiding konden geven tot belas
tmgheffing. Het percentage wordt berekend 
over_ het gezamenlijke bedrag van deze be
loomngen over de Jaren, waarover winstbe
!asting geheven werd. De korting wordt voor 
1ederen persoon afzonderlijk berekend en 
toegepast. 

(3_) Lid 2. is niet !anger v11;n toepassing, na 
het m werkmg treden van dtt besluit , de sta
t:iten of 1 e d aar~7de overeenkom ende bepa
lmgen z11n gew11z1gd . 

HOOFDSTUK IX. 

A angiftetermijn; vrijste/ling van aangifte. 
Artikel 20 : 

(1) V66r den 3osten Juni 1942 behoeft geen 
aangifte te worden gedaan. 

(2) Indien aangifte voor de winstbelasting 
is gedaan over een jaar, waartoe zoowel de 
31ste December 1940 als de_ 1ste Januari 1941 
behoort, behoeft voor dat Jaar geen aangifte 
voor de vennootschapsbelasting te worden 
geda~n. E chter moet in dit geval een nadere 
aang1ft~ v_oor de winst~elast!ng worden ge
daan, tndten de belasttngpltchtige gebruik 
~:i-akt _van de ?evoegdheid, hem toegekend 
b tJ a rttkel 1, hd 2, van dit besluit. 

HOOFDSTUK X . 
Slotbepaling. 
Artikel 21. 

(_1) Dit besluit treedt tegelijk met het Be
slu1t _op de Vennootschapsbelasting 1942 in 
werkmg. 

(2). Het wordt aangehaald als ,,Invoerings
beslutt Vennootschapsbelasting 1942". 

's-Gravenhage, 30 April 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. D . v. F ., H. POSTMA . 

( Uitgeg. 4 Mei 1942.) 

(Stet. no. 99) 
8 Mei 1942. BESLUIT van de Secretarissen

Generaal van de Departementen van 
Financien en van Binnenlandsche Zaken 
tot wijziging van de W et op de Perso
neele Belasting 1896. 

Op gr<;>nd van § I der Verordening No. 25/ 
1940 en m overeenstemming met de §§ 2 en 3 
der V~ror~ening N°. 3/1940 van den R ijks
comm1ssans voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 

I n de wet op de Personeele Belasting 1896 
worde_n de volgende wijzigingen gebracht: 

Artikel 1, 1ste lid, wordt gelezen: 
Onder den naam van ,,personeele belas

t ing" wordt van R ijkswege, ten behoeve 
van de gemeenten van aanslag, een directe 
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belasting geheven naar de grondslagen huur
waarde en mobilair. 

Het opschrift van Hoofdstuk II wordt 
gelezen: 

Belasting naar de grondslagen huurwaarde en 
mobilair. 

Artikel 2, § 1, wordt gelezen: 
§ I. De belasting wordt geheven wegens 

het gebruiken van hier te lande gelegen 
gebouwen en gedeelten van gebouwen met 
hun aanhoorigheden, een en antler voor zoo
ver dienende: 

a. tot woning; 
b. tot gemak, uitspanning of vermaak van 

den gebruiker. 
Onder aanhoorigheden worden verstaan 

gebouwen, erven en gronden, bij een gebouw 
of een gedeelte van een gebouw behoorende 
en daarmede in gebruik. Buiten aanmerking 
blijven de voor het publiek toegankelijke 
gronden van buitenplaatsen. 

Aan artikel 2 wordt toegevoegd een § 3, 
luidende: 

Gedeelten van een perceel, hetwelk tot 
woning dient, worden alleen dan niet in de 
belasting betrokken, indien hun inrichting 
er op wijst, dat zij uitsluitend worden gebe
zigd voor een antler doe] dan als woning of 
tot gemak, uitspanning of vermaak van den 
gebruiker. 

Artikel 4, § l, wordt gelezen: 
§ 1. Geen belasting wordt geheven wegens 

het gebruik van perceelen of gedeelten van 
perceelen uitsluitend: 

a. voor den dienst van het Rijk of andere 
publiekrechtelijke lichamen; 

b. als kostschool; 
c. als inrichting van weldadigheid of tot 

genezing of verpleging van zieken of gebrek
kigen; 

als inrichting tot algemeen nut door zede
lijke lichamen, vereenigingen in het bezit van 
rechtspersoonlijkheid of stichtingen, 

een en antler voor zoover daarbij geen 
winst wordt beoogd of gemaakt anders dan 
voor inrichtingen als hier bedoeld of voor 
armenzorg; 

d. als hotel of logement, wordende hieron
der verstaan een inrichting waar doorgaans 
door reizigers voor korten tijd logies wordt 
genomen. 

Artikel 4, § 3, wordt gelezen: 
De bepalingen van § 1 ge]den niet voor de 

gedeelten, dienende tot woning van bestuur
ders, leeraren, beambten en bedienden; de 
bepaling van letter d geldt bovendien niet 
voor de gedeelten van logementen, welke 
vallen onder de toepassing van artikel 33, 
§ I. 

In artikel 5, § 1, vervallen de woorden 
,,naar de eerste twee grondslagen". 

In artikel 6, § 1, vervallen de woorden 
,,naar den eersten en tweeden grondslag". 

Artikel 9, § 4, letter b, wordt gelezen: 
indien een gedeelte van het perceel of 

zijn ongebouwde aanhoorigheden ingevolge 
artikel 2, § 1, of artikel 4, § 1, voor de be
lasting buiten aanmerking blijven; 

Artikel 9, § 4, letter c, vervalt. 
Aan artikel 10, § I, wordt een tweede lid 

toegevoegd, luidende: 
Het feit, dat een onder normale omstan-
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digheden gehuurd perceel geheel of gedeelte
lijk dient voor een niet belastbaar doeleinde, 
belet niet, dit perceel als vergelijkingsperceel 
te bezigen. 

Artikel II, § 1, eerste lid, wordt gelezen: 
De belastbare huurwaarde van een perceel, 

krachtens ambt of betrekking bewoond door 
een of meer personen, in dienst van een pu
bliekrechtelijk lichaam of van een kerk of 
kerkgenootschap, wordt niet hooger gesteld 
dan twaalf ten honderd van de jaarlijksche 
inkomsten, aan de gezamenlijke, in dienst van 
een publiekrechtelijk lichaam of van een kerk 
of kerkgenootschap uitgeoefende ambten en 
betrekkingen van dien bewoner of van die 
bewoners verbonden. 

In artikel II, § 1, vierde lid, worden de 
woorden: ,,zijn ook van toepassing" vervan
gen door: vinden overeenkomstige toepas
sing. 

Artikel II, § 2 vervalt. 
In artikel 12, 1ste lid, wordt in plaats van: 

,,naar den eersten grondslag" gelezen: naar 
de huurwaarde. 

Artikel 17, § 1, wordt gelezen: 
De belasting wordt berekend naar de 

waarde der stoffeering van ieder perceel, 
onverschillig wiens eigendom zij is. 

In artikel 17, § 2, eerste lid, wordt voor 
,,piano's" gelezen: piano's, biljarten. 

Van artikel 17, § 2, vervalt het tweede lid. 
In artikel 17, § 2, derde lid, worden de 

eerste zeven woorden vervangen door: N iet 
tot de stoffeering worden gerekend. 

In artikel 17, § 3, wordt in p]aats van: 
,,artikel II, § 2 en§ 3, laatste lid", gelezen: 
artikel II, § 3, laatste lid . 

Hoofdstukken III, IV, Vbis, Vter en Vqua
ter vervallen. 

Artikel 31 duodicies, § 2, wordt gelezen 
als vo]gt: 

Eveneens kan bij gemeenteverordening 
worden bepaald, dat de belastingbedragen, 
voorkomende in artikel 19, door andere 
worden vervangen, of dat van hen, die be
lastingplichtig zijn naar den grondslag 
mobilair, geen belasting naar dien grondslag 
zal worden geheven. 

Artikel 32, § 1, 2de lid, vervalt. 
Artikel 33, § 2, en de artikelen 33bis en 

33ter vervallen. 
Artikel 34, letter b, wordt gelezen als volg~: 
buitenlands wonenden, voor zoover z1J 

niet !anger dan drie achtereenvolgende 
maanden hier te lande een perceel is gebruik 
hebben. 

Artikel 37, 2de lid, vervalt. 
Artikel 38, 1ste lid, wordt gelezen als 

volgt: 
Aanvang van belastingplichtigheid na 

15 Januari heeft plaats telkens wanneer een 
perceel in gebruik wordt genomen. 

Artikel 39 vervalt. 
Artikel 40, 1ste lid, wordt gelezen: 
Door of vanwege den inspecteur de be

lastingplichtigen kunnen aan hen, die be
lastingplichtig worden geacht, beschrijvings
biljetten worden uitgereikt, bestemd tot het 
doen van aangifte. 

Van artikel 40 vervallen het 2de, 3de en 
4de lid. 

In artikel 42, 1ste lid, wordt in plaats van: 
,,den ontvanger der directe belastingen" 
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gelezen : den inspecteur der belastingen in 
artikel 42, 2de lid, en in artikel 43 wordt in 
plaats van: .,ontvanger" gelezen: inspecteur. 

De artikelen 44, 45 en 47 vervallen. 
Artikel 48, rste lid , wordt gelezen als volgt : 
De aanslag geschiedt in de gemeente, 

waar het perceel is gelegen. 
In artikel so, § 2, vervallen de komma en 

de woorden ,,de motorrijtuigen en de pleizier
vaartuigen''. 

Van artikel SI vervalt het eerste lid. 
Van artikel 51bis vervallen het eerste, 

tweede en derde lid. 
In artikel 51bis, vierde lid , vervallen de 

woorden : .,naar den eersten en tweeden 
grondslag". 

In artikel 63, § I, § Ia, en in artikel 63, 
§ 2, vervallen de woorden: ,,naar de eerste 
twee grondslagen". 

Artikel 63, § 2a, en artikel 63, § 3, vervallen. 
Artikel 63, § 4, wordt gelezen als volgt: 
De aangiften volgens dit artikel moeten 

worden ingediend bij den inspecteur, in 
wiens inspectie de aanslag is vastgesteld; de 
aangiften volgens §§ I en Ia uiterlijk binnen 
zes weken na het verlaten van het perceel, 
die volgens § 2 uiterlijk binnen zes weken 
na afloop van het belastingjaar. 

Van artikel 63, § 5, vervalt het laatste lid . 
In artikel 67 vervallen de woorden: ,, van 

de verdubbeling en" . 
In artikel 70, § I, vervallen de punt-kom

ma en de daarop volgende woorden .,alsmede 
voor de opneming van pleiziervaart uigen tot 
alle gedeelten dier vaartuigen". 

Artikel 70 ,§§ 2 en 3, vervallen. 
Artikel 70, § 4, tweede lid, wordt gelezen: 
De gebruikers van perceelen zijn verplicht 

desgevraagd, de aanwijzingen te geven, 
die voor de opneming en het onderzoek noo
dig zijn. 

In artikel 72, § I, wordt in plaats van 
.,artt. 4 I tot en met 4 7" gelezen : artt. 4 I tot 
en met 43. Van deze paragraaf vervallen het 
derde en vierde lid. 

Artikel 77 vervalt. 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. Het geldt eerst met be
trekking tot de hefting van belasting over 
belastingjaren, welke met of na I Januari 
1942 aanvangen. 

's-Gravenhage, 8 Mei 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F . , H. POSTMA, 

s.-G. v. h. Dep. v. B. z .. K. ]. FREDERIKS. 

(Uitgeg. 26 Mei 1942.) 

(Stet. no. 90) 
II Mei 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, N°. 248II J.A. Directie van Han
del en Nijverheid, tot wijziging van het 
Winkelsluitingsbesluit 1941. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart; 

Gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste 
en zevende lid, van het Winkelsluitingsbe-
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sluit 1941 en op zijn beschikking van 27 
Maart 1942, n°. 16675 J .A., Direetie van 
Handel en Nijverheid, tot uitvoering van ge
noemd besluit en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van 
den R ijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied; 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
Artikel I. 

In artikel I van vorengenoemde beschik
king worden de navolgende wijzigingen aan- • 
gebracht: 

a. het tweede lid vervalt; 
b. het derde en het vierde lid worden 

tweede en derde lid. 
Artikel 2. 

Deze beschikking treedt in werking met 
ingang van 18 Mei 1942. 

's-Gravenhage, II Mei 1942. 
De S.-G. voornoemd, H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. II Mei 1942.) 

(Stet. no. 98) 
19 Mei 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, B. Z . 
Nr. I B.B., tot wijziging en aanvulling 
van de Eerste beschikking ter uitvoering 
van de Achtste Verordening van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende bijzon
dere maatregelen op a dministratiefrech
telijk gebied (aanpassing van de Ge
meentewet). 

Op grond van artikel 31 van de Achtste 
Verordening van den R ijkscommissaris voor 
het bezette N ederlandsche ge bied betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied, en in overeenstemming 
met de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 
van den R ijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche gebied wordt bepaald : 

I. De Eerste beschikking ter uitvoering 
van de Achtste Verordening v/d Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied betreffende bijzondere maatregelen op 
administratief-rechtelijk gebied (aanpassing 
van de Gemeentewet) wordt als volgt gewij
zigd en aangevuld: 

a. In artikel 3, derde lid, wordt voor ,,85, 
2 I I" gelezen: 85 - voor zoover betreft de 
waarneming door een bezoldigden wethouder, 
als bedoeld in artikel 4, j0 • artikel 6 der Ver
ordening - , 211. 

b. Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, 
luidende: 

(4) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Z_ake~ kan 
in bijzondere gevallen, den Comm!ssa~1s der 
provincie gehoord, bepalen, dat htJ, die den 
burgemeester ingevolge het bepaalde in arti
kel 5, derde lid, tweeden volzin,_ der v_erorde
ning of ingevolge het bepaalde m artikel 84, 
derde lid der Gemeentewet, dan we! ingevol
ge een a~nwijzing van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, ge
durende meer dan een maand onafgebroken 
vervangt, voor dien tijd een vergoeding uit de 
gemeentekas ontvangt ten bedrage van ten 
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hoogste het maximum van de aan het ambt 
verbonden wedde. 

II. Deze beschikking, welke in de Neder
landsche Staatscourant zal warden geplaatst, 
wordt geacht te zijn in werking getreden met 
ingang van 1 September 1941. 

's-Gravenhage, 19 Mei 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. B. Z ., FREDERlKS. 

(Stet. no. 96) 
20 Mei 1942. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij, N°. 6192, Af
deeling X, Directie van den Landbouw, 
betreffende de verordenende en de be
schikkinggevende bevoegdheid van den 
Nederlandschen Landstand (Derde Uit
voeringsbesluit Nederlandsche Land
stand) . 

Op grond der Verordening N°. 196/1941 en 
in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

1) Dit besluit verstaat onder ,,Secretaris
Generaal": den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Landbouw en Visscherij. 

2) In dit besluit zijn onder ,,vereenigingen" 
begrepen: lichamen, instellingen en stichtin-
gen. 

Artikel 2. 

De verordenende bevoegdheid in den zin 
van artikel 153 der Grondwet, welke aan 
<len Nederlandschen Landstand krachtens 
artikel 1, lid 2, der Verordening N°. 196/1941 
van den Rijkscommissa• is voor het bezette 
Nederlandsche gebied is verleend, wordt door 
den Boerenleider uitgeoefend. 

Artikel 3. 
Voor zoover betreft de gevallen, bedoeld 

in a rtikel 2, van het Eerste Uitvoeringsbe
sluit Nederlandsche Landstand, behoeven 
<le in het vorig artikel bedoelde verordenin
gen, alvorens in werking te treden, de goed
keuring van den Secretaris-Generaal. 

Artikel 4. 
De in het vorig artikel bedoelde verorde

ningen warden in de Nederlandsche Staats
courant afgekondigd. 

Artikel 5. 
De in artikel 2 bedoelde, andere dan de in 

artikel 3 bedoelde verordeningen warden af
gekondigd in het Verordeningenblad van den 
Nederlandschen Landstand. 

Artikel 6. 
De verordeningen treden in werking door 

<le afkondiging, op den dag, daartoe in de 
verordening bepaald. 

Artikel 7. 
Tot het geven van beschikkingen in afzon

-derlijke gevallen met betrekking tot bepaalde 
tot den Nederlandschen Landstand behoo
rende personen of aangesloten vereenigingen, 
<lan we! bepaalde groepen van zoodanige 
J)ersonen of vereenigingen, zijn bevoegd: 

a. de Boerenleider of in diens p!aats de 

voorman of bij hun afwezigheid de hoofd
stafleider; 

b. de hoofden van de hoofdafdeelingen van 
Algemeen Bestuur of bij hun afwezigheid de 
stafleiders; 

c. de Boerenleiders der provincies; 
d. andere door den Boerenleider onder 

goedkeuring van den Secretaris-Generaal 
daartoe te machtigen organen van den Ne
derlandschen Landstand. 

Artikel 8. 
De in het vorig a rtikel bedoelde beschik

kingen moeten de deelnerning of de mede
werking der in artikel 7 bedoelde personen 
en vereenigingen aan de taak van den Neder
landschen Landstand, dan we! de werkzaam
heid, krachtens welke zoodanige personen 
en vereenigingen bij den Nederlandschen 
Landstand zijn aangesloten, betreffen. 

Artikel 9. 
Alvorens de beschikkingen worden uit

gevaardigd, kunnen de betreffenden daar
over warden gehoord of althans bij aangetee
kend schrijven warden opgeroepen orn daar
over te warden gehoord . 

Artikel 10. 

De beschikkingen warden bekendgemaakt 
door middel van kennisgeving per aangetee
kend schrijven, dan we! door middel van 
openbare bekendmaking in het Verordenin
blad van den Nederlandschen Landstand. 

Artikel 11. 

De beschikkingen treden in werking door 
de schriftelijke kennisgeving aan de betref
fenden, dan we! door de openbare bekend
making op den dag, daartoe in de beschik
king bepaald. 

Artikel 12. 

1) Dit besluit kan worden aangehaald a ls : 
Derde Uitvoeringsbesluit Nederlandschen 
Landstand. 

2) Dit besluit treedt in werking op den dag 
van zijn afkondiging in de Nederlandsche 
Staatscourant. 

's-Gravenhage, 20 Mei 1942. 

De S -cretaris-Generaal voornoemd, 

( Stet. no. 97) 

H. M. HIRSCHFELD . 

(Uitgeg. 20 Mei 1942.) 

20 Mei 1942. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen 
van Justitie en van Landbouw en Vis
scherij betreffende verpachting van 
gronden, welke in beheer zijn bij den 
Rijkswaterstaat. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met artikel 2 
van het Besluit N°. 218/1940 en de §§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel L 

In een pachtovereenkomst betreffende 
gronderi, welke toebehooren aan den Staat, 
zijn - in afwijking in zooverre van het 
Pachtbesluit - alle bedingen omtrent de 
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bestemming, inrichting of gedaante, het on
derhoud en het gebruik van het gepachte, 
alsmede omtrent de beeindiging der overeen
komst, rechtsgeldig, mits ten aanzien daar
van door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat is verklaard, 
dat zij met het oog op de waterstaatsbelangen 
noodzakelijk zijn. 

Artikel 2. 

De Grondkamer treedt bij een zoodanige 
pachtovereenkomst niet in een beoordeeling 
dezer bedingen. 

Artikel 3 . 
Een machtiging, als bedoeld in artikel 26 

van het Pachtbesluit , wordt door de Grond
kamer niet verleend ten aanzien van zoo
danige gronden, indien door den Secretaris
Generaal van het Departement van Water
staat is verklaard, dat de verandering van 
de bestemming, inrichting of ~edaante van 
het gepachte in strijd zou zijn met de water
staatsbelangen. 

Artikel 4. 
Indien een overeenkomst , als bedoeld in 

artikel 1 , krachtens een rechtsgeldig beding 
voor het verstrijken van den overeengeko
men termijn wordt beeindigd, stelt de Pacht
kamer op verzoek van de meest gereede partij 
een billijke schadevergoeding voor den pach
ter vast. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging en kan worden aangehaald 
als : Besluit verpachting waterstaatsgronden. 

's-Gravenhage, 20 Mei 1942. 
De s.-G. v. h . Dep . v. Just ., SCHRIEKE. 

DeS.-G.v.h.Dep.v.L.enV., H.M .HrnscHFELD. 
(Uitgeg. 21 Mei 1942.) 

( Stet. no. 98) 
21 Mei 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, N°. 
12979 B.B. (Bureau Staats- en Admi
nistratief Recht), betreffende vaststel
ling van de gemeentegrenzen in het 
I]sselmeer. 

Op grond van § I der Verordening N°. 79/ 
1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied bepaal ik: 

Artikel r. 
Met ingang van 1 Juni 1942 worden de na

volgende grenswijz igingen tot stand ge
bracht : 

1 . bij de gemeente Medemblik wordt ge
voegd: het gedeelte van het IJsselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. door 
de bestaande grens tusschen de gemeente 
Medemblik en het IJsselmeer, b. door de in 
het IJsselmeer gelegen oostelijke grens van 
,.de Wieringermeer", zooals deze is vastge
steld bij de wet van 31 Mei 1937, Staatsblad 
n°. 521, c. door de lij n, loopende evenwijdig 
aan - en op een afstand van honderd meter 
meerwaarts van de oeverlijn bij een water
stand van het Ijsselmeer van veertig centi
meter onder N.A.P., en d. door het verlengde 
van de grens tusschen de perceelen, kada
straal bekend gemeente Medemblik, sectie B, 
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nos . 621 en 622, eenerzijds en gemeente 
Wervershoofsectie C, nos. 853 en ro91 , ander
zijds ; 

2. bij de gemeente Wervershoof wordt ge
voegd: het gedeelte van het IJsselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a . door 
de bestaande grens tusschen de· gemeente 
Wervershoof en het IJsselmeer, b. door het 
in het vorige lid, onder d, genoemde verleng
de, c. door de lijn loopende evenwijdig aan -
en op een afstand van honderd meter meer
waarts van de oeverHjn bij een waterstand 
van het IJsselmeer van veertig centimeter 
onder N.A.P., en d. door het verlengde van 
de grens tusschen de perceelen, kadastraal 
bekend gemeente Wervershoof, sectie A, 
n°. 563, eenerzijds en gemeente Andijk, 
sectie D, n°. II91, anderzijds; 

3. bij de gemeente Andijk wordt gevoegd: 
het gedeelte van het IJsselmeer en daarin 
gelegen kunstwerken, begrensd a. door de 
bestaande grens tusschen de gemeente Andijk 
en het Ijsselmeer , b. door het in het vorige 
lid, onder d. genoemde verlengde, c. door de 
lijn , loopende evenwijdig aan- en op een 
afstand van honderd meter meerwaarts van 
de oeverlijn b ij een waterstand van het IJssel
meer van veertig centimeter onder N .A .P., 
en d. door het verlengde van de grens tus
schen de perceelen, kadastraal bekend ge
meente Andijk, sectie D, n° . 1 ro9, eenerzijds 
en gemeente Enkhuizen, sectie A, n°. 448 , 
anderzijds; 

4. bij de gemeente Enkhuizen , wordt ge
voegd: het gedeelte van het Ijsse/meer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. door 
de bestaande grens tusschen de gemeente 
Enkhuizen en het I]sse/meer , b. door het in 
het vorige lid, onder d. genoemde verlengde, 
c. door de lijn, loopende evenwijdig aan -
en op een afstand van honderd meter meer
waarts van de oeverlijn bij een waterstand 
van het IJsse/meer van veertig centimeter 
onder N.A.P., tot in het snijpunt van de 
raaklijn, welke onder d. van dit lid nader 
wordt omschreven, d. door de raaklijn, en 
haar verlengde, getrokken uit het centrum 
van den lichttoren ,.de Ven", welks coordi
naten zijn: x = - 7088.29 en y = + 
65302.16, door het noordoostelijke raakpunt 
aan een met een straal van tien · meter be
schreven cirkel, welks middelpunt samen
valt met het centrum van de op den kop 
van den noordelijken leidam van het Krab
bersgat staande lantaarn, waarvan de coor
d inaten zijn : x = - 5395.31 en y = + 
61724.69, tot het snijpunt met het verlengde 
van den zuidoostelijken kant van de meest 
noordoostelijk gelegen rechte gedeelte van 
den zuidelijken leidam van het Krabbersgat , 
e. door het, onder d. van dit lid, laatstge
noemde verlengde van en vervolgens door 
den zuidoostelijken kant van den hiervoor 
bedoelden zuidelijken leidam tot in het punt, 
gelegen in het zuidelijk verlengde van dien 
kant, op een afstand van drie meter van de 
lijn, getrokken door het eindpunt van dien 
dam, loodrecht op de as, f. vanaf het laatst 
omschreven punt tot het snijpunt met de lijn, 
onder g . van dit lid nader omschreven, door 
de rechte lijn, getrokken van dit punt naar 
het centrum van den toren van de Roomsch
Katholieke Kerk van Bovenkarspe/, waar
door de coordinaten zijn: x = - 9333 .51 en 



57 

y = + 60514.56, g. door de lijn, loopende 
evenwijdig aan - en op een afstand van 
bonderd meter meerwaarts van de oeverlijn 
bij een waterstand van bet ljsselmeer van 
veertig centimeter onder N .A.P. , en h. door 
bet verlengde van de grens tusscben de per
ceelen, kadastraal bekend gemeente Enk
huizen, sectie C, n°. 992, eenerzijds en ge
meente Bovenkarspel, sectie C, nos. 996 en 
994 anderzijds. Bij de bepaling van de oever
lijn worden de dam.men met de ten westen 
daarvan gelegen oppervlakten water, ka
dastraal bekend gemeente Enkhuizen, sectie 
A, nos. 449 en 450 en sectie B, n°. 486, geacbt 
dee! van het oeverland uit te maken; 

5. bij de gemeente Bovenkarspel wordt ge
voegd: het gedeelte van bet IJsselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. door 
de bestaande grens tusscben de gemeente 
Bovenkarspel en bet l]sselmeer, b. door het 
in bet vorige lid, onder h, genoemde verleng
de, c. door de lijn, loopende evenwijdig aan -
en op een afstand van bonderd meter 
meerwaarts van de oeverlijn bij een water
stand van bet I]sselmeer van veertig centi
meter onder N.A. P ., en d. door bet verlengde 
van de grens tusscben de perceelen, kada
straal bekend gemeente Bovenkarspel, sectie 
C, n°. 987, eenerzijds en gemeente Venhuizen, 
sectie F . n°. 568, anderzijds; 

6. bij de gemeente Venhuizen wordt ge
voegd: bet gedeelte van bet I J sselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. door 
de bestaande grens tusscben de gemeente 
Venhuizen en bet l]sselmeer, b. door bet in 
bet vorige lid, onder d, genoemde verlengde, 
c. door de lijn, loopende evenwijdig aan - en 
op een afstand van bonderd meter meer
waarts van de oeverlijn bij een waterstand 
van bet l]sselmeer van veertig centimeter 
onder N .A.P., en d. door bet verlengde van 
de grens tusscben de perceelen, kadastraal 
bekend gemeente Venhuizen, sectie D, n°. 
470, eenerzijds en gemeente Wijdenes , sectie 
B, n°. 535, anderzijds; 

7. bij de gemeente Wijdenes wordt ge
_voegd : bet gedeelte van het Ijsselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. door 
de bestaande grens tusschen de gemeente 
Wijdenes en bet IJsselmeer, b. door bet in 
het vorige lid, onder d, genoemde verlengde, 
c. door de lijn , loopende evenwijdig aan -
en op een afstand van bonderd meter meer
waarts van de oeverlijn bij een waterstand 
van het l]sselmeer van veertig centimeter 
onder N.A.P., en d. door bet verlengde van 
de grens tusscben de perceelen, kadastraal 
bekend gemeente Wijdenes, sectie A, n°. 1210, 
eenerzijds en gemeente Schellinkhout, sectie 
B, n°. 534, anderzijds; 

8. bij de gemeente Schellinkhout wordt ge
voegd: het gedeelte van bet ljsselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. 
door de bestaande grens tusschen de gemeen
te Schellinkhout en bet l]sselmeer, b. door 
het in het vorige lid, onder d, genoemde ver
lengde, c. door de lijn, loopende evenwijdig 
aan - en op een afstand van honderd meter 
meerwaarts van de oeverlijn bij een water
stand van het IJsselmeer van veertig centi
meter onder N .A.P., en d. door bet verlengde 
van de recbte lijn, welke de stang, staande 
op den toren van de Hervormde Kerk van 
Hem, hebbende tot coordinaten: x = -
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13779.55 en y = + 56323 .17, verbindt met 
bet meest zuidelijk gelegen boekpunt van 
bet perceel, kadastraal bekend gemeente 
Blokker, sectie D, no. 738; 

9 . bij de gemeente B lokker wordt gevoegd: 
bet gedeelte van bet Ijsselmeer en daarin 
gelegen kunstwerken, begrensd a . door de 
bestaande grens tusscben de gemeente Blok
ker en bet IJsselmeer, b. door bet in bet vorige 
lid, onder d, genoemde verlengde, c. door de 
lijn , loopende evenwijdig aan - en op een 
afstand van bonderd meter meerwaarts van 
de oeverlijn bij een waterstand van bet 
l]sselmeer van veertig centimeter onder 
N .A.P ., en d. door bet verlengde van de 
rechte lijn, welke bet centrum van den toren 
van de Hervormde Kerk van Zwaag, hebben
de tot coordinaten: x = - 21679 .22 en 
Y = + 56771.26, verbindt met het zuidoos
lijk in de gemeentegrens gelegen boekpunt 
van bet perceel, kadastraal bekend gemeente 
Hoorn , sectie D, n°. 597; 

10. bij de gemeente H oorn wordt gevoegd : 
het gedeelte van bet Ijsselmeer en daarin 
gelegen kunstwerken, begrensd a. door de 
bestaande grens tusscben de gemeente Hoorn 
en bet IJsselmeer , b. door bet in het vorige 
lid , onder d, genoemde verlengde , c. door de 
lijn, loopende evenwijdig aan - en op een 
afstand van honderd meter meerwaarts van 
de oeverlijn bij een waterstand van het 
IJsselmeer van veertig centimeter onder 
N.A.P., met dien verstande, dat bij de bepa
ling van de oeverlijn de Gras- en de Buiten
baven met de daarbii behoorende dammen, 
alsmede de dammen met de ten noordwesten 
daarvan gelegen oppervlakte water, kada
straal bekend gemeente Hoorn, sectie D, n°. 
3109, geacht worden dee! van het oeverland 
uit te maken, en d. door bet verlengde van 
de grens tusschen de perceelen, kadastraal 
bekend gemeente Hoorn, sectie C, nos. 1012 
en 1015, eenerzijds en gemeente Berkhout , 
sectie D , nos. 734 en 1054, anderzijds; 

11. bij de gemeente Berkhout wordt ge
voegd : bet gedeelte van bet IJsselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. door 
de bestaande grens tusscben de gemeente 
Berkhout en het IJsselmeer, b. door bet in 
bet vorige lid, onder d, genoemde verlengde, 
c. door de lijn, loopende evenwijdig aan - en 
op een afstand van bonderd meter meer
waarts van de oeverlijn bij een waterstand 
van bet l]sselmeer van veertig centimeter 
onder N.A.P., en d. door bet verlengde van 
de rechte lijn, welke bet centrum van den 
toren van de Roomscb-Katbolieke Kerk van 
De· Goorn, bebbende tot coordinaten: x = -
29971.73 en y = + 52504.99, verbindt met 
bet snijpunt van de grens tusschen de per
ceelen, kadastraal bekend gemeente Berk
hout, sectie D, no. 274, en gemeente Avenhorn, 
sectie E, n°. 241 , met de oostelijke grens van 
genoemde perceelen; 

12. bij de gemeente Avenhorn wordt ge
voegd: het gedeelte van bet ljsselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. door 
de bestaande grens tusscben de gemeente 
Avenhorn en bet l]sselmeer, b. door bet in 
bet vorige lid, onder d, genoemde verlengde, 
c. door de lijn, loopende evenwijdig aan -
en op een afstand van honderd meter meer
waarts van de oeverlijn bij een waterstand 
van het ljsselmeer van veertig centimeter 
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onder N.A.P. , en d. door het verlengde van 
-de grens tusschen de perceelen, kadastraal 
bekend gemeente A venhorn, sectie E , n°. 681, 
eenerzijds en gemeente B eets, sectie C, n°. 
338, anderzijds; 

13. bij de gemeente B eets wordt gevoegd: 
bet gedeelte van het ljsselmeer en daarin 
gelegen kunstwerken begrensd a. door de 
bestaande grens tusschen de gem eente 
B eets en het l ]sselmeer, b. door het in het 
vorii:,,e lid, onder d, genoemde verlengde, c. 
door de lijn, loopende evenwijdig aan - en 
op een afstand van honderd m eter m eer
waarts van de oeverlijn b ij een waterstand 
van het ljsselmeer van veertig ·centimeter 
onder N.A.P. , en d. door het verlengde van 
het m eest noordoostelijk gelegen rechte ge
-dedte van de grens tusschen de perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Beets sectie C, 
n°. 314, eenerzijds en gem eente Oosthuizen, 
sectie D, n°. 346 anderzijds; · 

14. bij de gemeente Oosthuizen wordt ge
voegd : het gedeelte van het IJsselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a door 
de bestaande grens tusschen de gem eente 
Oosthuizen en het Ijsselmeer , b. door he t 
in het vor'ge lid , onder d , genoemde verleng
de, c. door de lijn, loopende evenwijdig aan -
en op een afstand van honderd m eter meer
waarts van de oeverlijn b ij een waterstand 
van het ljsselmeer van veertig centimeter 
onder N.A.P. , en d. door het verlengde van 
de grens tusschen de perceelen, kadastraal 
bekend gemeente Oosthuizen , sectie D, n°. 
513, eenerzijds en gemeente Warder, sectie 
A, n°. 1422, anderzijds; 

15. bij de gemeente Warder wordt ge
voegd: het gedeelte van het IJsselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. door 
de bestaande grens tusschen de gemeente 
Warder en het l]sselmeer, b. door het in het 
vorige lid, onder d, genoemde verlengde, 
c. d oor de lijn, loopende evenwijdig aan -
en op een afstand van honderd m eter m eer
waarts van de oeverlijn b ij een waterstand 
van het IJsselmeer van veertig centimeter 
onder N.A.P., en d. door het verlengde van 
d e rechte lijn, welke de stang, staande op den 
speeltoren van Edam, hebbende tot coordi
naten: x = - 23098.68 en Y = + 39794.53, 
verbindt met het zuidoostelijk hoekpunt van 
het perceel, kadastraal bek end gemeente 
Warder , sectie B, n°. 400; 

16. bij de gemeente E dam word t gevoegd : 
het gedeelte van het IJsselmeer en daar in 
gelegen kunstwerken, begrensd a. door de 
bestaande grens t usschen de gemeente 
Edam en het IJsselmeer, b. door het in het 
vorige lid , onder d, genoemde verlengde, c. 
door de lij n , loopende evenwijdig aan -
en op een afstand van honderd meter meer
waarts van de oeverlijn bij een waterstand 
van het I]sselmeer van veertig centimeter 
onder N.A.P., met dien verstande, dat b ij de 
bepaling van de oeverlijn de havens van Edam 
en Volendam met de daarbij behoorende dam
men geacht worden dee! van het oeverland 
uit te rnaken, en d. door het verlengde van 
de rechte lijn, welke het snijpunt van de 
grens t usschen de perceelen, kadastraal be
kend gemeente Edam, sectie D, nos. 135 en 
2840, met de zuidoostelijke grens van het 
_perceel, ka dastraal bekend gemeente Edam, 
sectie D, n°. 4236, verbindt met het westelijk 

58 

eindpunt van de grens tusschen de perceelen 
nos. 4526 en 4238 van dezelfde gemeente en 
sectie; 

17. bij de gemeente Katwoude wordt ge
voegd : het gedeelte van het I J sselmeer en 
daarin gelegen k unstwerken, begrensd a. door 
de bestaande grens tusschen de gemeente 
Katwoude en het IJsselmeer, b. door het in 
h et vorige lid , onder ·d, genoemde verlengde, 
c. d oor de lijn , loopende evenwijdig aan -
en op een afstand van honderd meter meer
waarts van de oeverlijn b ij een waterstand 
van het IJsselmeer van veertig centim eter 
onder N.A.P. , en d. door de ten noorden van 
de Gouwzee loopende grens van de gemeente 
1Yf mnikendam, vastgesteld bij de wet van 
30 Juli 1926 (Staatsblad n°. 244); 

18. bij de gemeente B roek in Water/and 
wordt gevoegd : het gedeelte van het IJssel
meer en daarin gelegen kunstwerken, be
grensd a. door de bestaande grens tusschen 
de gemeente Broek in Water/and en het 
I]sselmeer, b. door de ten zuidoosten van de 
Gouwzee loopende grens van de gemeente 
M onnikendam, vastgesteld bij de wet van 
30 J uli 1926 (Staatsblad n°. 244), c. door de 
lijn, loopende evenwijdig aan - en op een 
af,tand van honderd meter meerwaarts van 
de oeverlijn bij een waterstand van het 
IJsselmeer van veertig centimeter onder 
N .A.P ., en d. door de ten zuiden van het 
dorp Uitdam loopende grens van de gemeente 
Amsterdam, vastgesteld bij de wet van 28 
D ecember 1920 (Staatsblad n°. 919); 

19. bij de gemeente D iemen wordt ge
voegd: het gedeelte van het IJsselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. door 
de b est aande grens tusschen de gemeente 
D iemen en het l]sselmeer, b. door dat gedeel
te van de grens der gemeente Amsterdam, 
hetwelk ten noorden van de Diemerdammer
sluis in ongeveer noordelij ke richting loopt 
en vastgesteld werd bij de wet van 28 De
cember 1920 (Staatsblad n°. 919), c. door de 
lijn, loopende evenwijdig aan - en op een 
a fstand van honderd meter meerwaarts van 
de oeverlijn bij een waterstand van het 
IJsselmeer van veertig centimeter N.A.P ., 
en d. door het verlengde van de grens tus
schen de perceelen, kadastraal bekend ge
meente Diemen, sectie B , n° . 369, eenerzijds 
en gemeente Muiden, sectie A, n°. 237, an
derzijds; 

20. b ij de gemeente Muiden worden ge
voegd : 

A. het gedeelte van het l]sselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. door 
de bestaande grens tusschen de gemeente 
Muiden en het IJsselmeer, b. door het in het 
vorige lid, onder d, genoemde verlengde, 
c. door de lijn, loopende evenwijdig aan -
en op een afstand van honderd meter m eer
waarts van de oeverlijn bij een waterstand 
van het IJsselmeer van veertig centimeter 
onder N.A.P., en d. door de westelijke ge
m eentegrens van het tot het gebied van de 
gemeente Muiden behoorende gedeelte van 
het I jsselmeer, aan deze gemeente toege
voegd bij de wet van 15 Augustus 1892 
(Staatsblad n°. 203), 

B. het gedeelte van het IJsselmeer en 
d aarin gelegen kur.stwerken, begrensd a. door 
de b estaande grens t usschen de gemeente 
Muiden en het Ijsselmeer, b. door de noord-
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-oostelijke gemeentegrens van het tot het 
.gebied van de gemeente Muiden behoorende 
gedeelte van het IJsselmeer, aan deze ge
m eente toegevoegd bij de wet van IS Augus
tus r892 (Staatsblad n°. 2 03), c. door de lijn , 
loopende evenwijdig aan - en op een afstand 
van honderd m eter m eerwaarts van de oever
lijn bij een waterstand van het IJsselmeer 
van veertig centimeter onder N.A.P., met 
dien v erstand e, dat ter p!aatse, waar een 
gedeelte van het perceel, kadast raal bekend 
gemeente Muiden, sectie C, n°. r 684, noord
waa rts van d eze lijn is gelegen, de noorde
l ijke c.q. de oostelijke grens van bedoeld per
ceelsgedeelte de gem~entegrens vormt, d. 
door het verlengde van de grens tusschen 
d e perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Muiden, sectie C, n°. r674 , eenerzijds en 
gemeente Naarden , sectie A, n°. rr88, ander
zijds; 

21. b ij de gemeente Naarden wordt ge
voegd: het gedeelte van het IJsselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. door 
<le bestaande grens tusschen de gemeente 
Naarden en h et IJsselmeer, b. door het in lid 
20 B, onder d, genoemde verlengde, c. door 
de lijn, loopende evenwijdig aan - en op een 
afstand van honderd m eter, meerwaarts van 
<le oeverlijn bij een waterstand van het IJssel
m eer van veertig centimeter onder N .A.P., 
met <lien verstande, dat daar, waar het per
ceel, kadastraal bekend gemeente Naarden, 
sectie B, n°. r 2r7, gedeeltelijk noordelijk van 
deze lijn is gelegen, de ten n oorden van 
laatstbedoelde lijn uit stekende grens van ge
noemd perceel t er plaat se de gemeentegrens 
vormt, en d. door het verlengde van de grens 
tusschen de perceelen, kadastraal bekend 
gemeente Naarden, $ectie B, no. r2r8, eener
zijds en gemeente Huizen , sect ie C, n°. 5260, 
anderzijds; 

22. bij de gemeente Huizen wordt gevoegd : 
het gedeelte van het I]sselmeer en daarin 
ge!egen kunstwerken, begrensd a. door d e 
bestaande grens tusschen de gemaente 
H uizen en het IJsselmeer, b. door het in het 
vorige lid, onder d, genoemde verlengde, c. 
door de lijn, loopende evenwijdig aan - en 
op een afstand van honderd meter meer
waarts van de oeverlijn bij een waterstand 
van het IJsselmeer van veertig centimeter 
onder N.A .P ., met <lien verstande, dat tus
schen de snijpunten van deze lijn onderschei
d enlijk m et de noordwestelijKe grens van 
het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Huizen, sectie C, n°. 5262 en met de zuid
oostelijke grens van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Huizen , sectie C, n°. 5265, 
het m eerwaarts gelegen gedeelte van den 
omtrek van de groep van perceelen, kadas
traal bekend gemeente Huizen, sectie C, nos. 
5 2b2, 5426 en 5265, de gemeentegrens vormt, 
en d. door het verlengCle van de grens tus
schen de perceelen, kadastraal bekend ge
meente Huizen, sectie C, n°. 5332, eenerziJds 
en gemeente Blaricum, sectie C, n°. 402, an
d erzijds; 

23. bij de gemeente Blaricum wordt ge
voegd : het gedeelte van het IJsselmeer en 
daarin gelegen k unstwerken, begrensd a. door 
de bestaande grens tusschen de gemeente 
Blaricum en het IJsselmeer, b. door het in 
het vorige lid, onder d. genoemde verlengde, 
c. door de lijn, loopende evenwij dig aan -
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en op een afstand van honderd meter meer
waarts van de oeverlijn bij een waterstand 
van het IJsselmeer van veertig centimeter 
onder N .A.P., en d. door het verlengde van 
de rechte lijn , welke het centrum van den 
toren van de kerk van den H. Vitus te H il
versum, hebbende tot coordinaten: x = -
r4240.30 en Y = + 7447.79, verbindt met 
het punt, gelegen in het oostelijk verlengde 
van de as van den in de grens tusschen de 
gemeenten B laricum en Eemnes gelegen, in 
het IJsselmeer uitmondenden, duiker op een 
afstand van een meter van dien duiker; 

24. bij de gemeente Eemnes wordt ge
voegd : het gedeelte van het IJsselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a . door 
de bestaande grens tusschen de gemeente 
E emnes en het IJsselmeer, b. door het in het 
vorige lid, onder d, genoemde verlengde, 
c. door de lijn, loopende evenwijdig aan -
en op een afstand van honderd meter meer
waarts van de oeverlijn b ij een waterstand 
van het IJsselmeer van veertig centimeter 
onder N .A.P., tot in het snijpunt met den 
w estelijken kant van den westelijken dam 
van de E emmonding, d. door de lijn, gevormd 
d oor d en westelijken kant van den weste
lijken dam van de Eemmonding tot het 
noord-~lijkst gelegen punt van bedoelden dam, 
e. d oor de rechte lijn, welke laatstbedoeld 
punt verbindt met het .noordelijkst gelegen 
punt van den ooste- lijken dam van de 
Eemmonding, tot het snijpunt met de onder 
f. van dit lid omschreven lijn, en f. door de 
lijn, loopende evenwijdig aan- en op een 
afitand van vijft ig m eter noordwestwaarts 
van de rechte lijn , welke het driehoekspunt 
D.P. r, waarvan d e coordinaten zijn: 
x =-3755.26 en y = + ·r3207.08 , ver
bi ndt met het driehoekspunt D .P. 5, waar
van de coordinaten zijn: x = - 3868.65 en 
y = + r2923.44; 

25. bij de gem eent e Bunschoten wordt ge
voegd: het gedeelte van het I Jsselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. door 
de bestaande grens tusschen de gemeenten 
Bunschoten en het IJsselmeer, b. door de lijn, 
in het vorige lid onder f. omschreven, c. door 
de rechte lijn, welke de noordelijkst gelegen 
punten onderscheidenlijk van de beide dam
men van de Eemmonding m et elkaar ver
bindt, en haar noordoostelijk verlengde tot 
in het snijpunt van <l it verlengde m et de on
der d, van dit lid omschreven lijn, d. door de 
lijn, loopende evenwijd ig aa n - en op een 
afstand van honderd meter meerwaarts van 
de oeverlijn bij een waterstand van het 
IJsse/meer van veertig centi m eter onder 
N.A.P., tot in het snijpunt met den weste
lijken kant van den westelijken dam van de 
buitenhaven van Spakenburg, met <lien ver
stande, dat daar, waar het perceel, kadas
traal bekend gemeente B unschoten, sect ie D, 
no. 229, gedeeltelijk m eerwaarts van deze 
lijn is gelegen, de meerwaarts gelegen grens 
van genoemd perceel ter plaatse de gemeen
tegrens vormt, e. door de lijn, gevormd door 
den westelijken kant van den westelijken 
havendam van de buitenhaven van Spaken
burg en van den kop van dien dam tot aan 
het raakpunt van de lijn, welke raakt zoowel 
aan den kop van den westelijken- als aan 
dien van den o~,stelijken havendam, vervol
gem; zuidoostwaarts door bedoelde gemeen-
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schappelijke raaklijn tot aan het raakpunt, 
van den kop van den oostelijken havendam 
zuidwaarts door den oostkant van den kop 
en van den oostelijken havendam tot aan 
het snijpunt met de onder f van <lit lid om
schreven Jijn , f. d oor de lijn, loopende even
wijdig aan - en op een afstand van honderd 
meter meerwaarts van de oeverlijn bij een 
waterstand van het IJsselmeer van veertig 
centimeter onder N .A.P. , en g. door het ver
lengde ·van de rechte lijn, welke het punt, 
gelegen ten westen van - en op een afstand 
van veertien meter van het midden van de 
Laak, gemeten in het verlengde van de grens 
tusschen de perceelen, kadastraal bekend 
gemeente Nijkerk, sectie K, nos. 119 en 129 
verbindt met het noordwestelijk, in de grens, 
tusschen de gemeenten Bunschoten en Nij
kerk gelegen, hoekpunt van het perceel no. 
381 van dezelfde gemeente en sectie; 

26 . bij de gemeente Nijkerk wordt ge
voegd: het gedeelte van het IJs5e/meer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. door 
de bestaande grens tusschen de gemeente 
Nijkerk en het IJsselmeer , b. door het in het 
vorige lid, onder g, genoemde verlengde, c 
door de lijn, loopende evenwijdig aan -
en op een afstand van honderd meter meer
waarts van de oeverlijn bij een waterstand 
van het IJsselmeer van veertig centimeter 
onder N.A.P., met <lien verstande, dat tus
schen de snijpunten van d eze lijn met d e 
rechte lijn meerwaarts zoowel rakende aan 
den met een straal van honderd meter be
schreven cirkel, welk middelpunt samenvalt 
met het centrum van de op den kop van den 
westelijken havendam van de haven van 
Nijkerk staande lichtbaak, waarvan de cotir
dinaten zijn: X = + 5303.44 en y = + 
11561.64, als rakende aan den met een straal 
van honderd meter beschreven cirkel , welks 
middelpunt samenvalt m et het centrum van 
de op den kop van den oostelijken havendam 
van de haven van Nijkerk staande lichtbaak, 
waarvah de cotirdinaten zijn : x = + 5325.55 
en Y = + 11588.04, laatstomschreven rechte 
lijn de gemeentegrens vormt, en d. door het 
verlengde van de grens tusschen de perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Nijkerk, sectie 
A, n°. 910, eenerzijds en gemeente Putten, 
sectie I, n° . 1323, anderzijds; 

27. bij de gemeente Putten wordt gevoegd: 
het gedeelte, van het IJsselmeer en daarin 
gelegen k unstwerken, begrensd a. door de 
bestaande grens tusschen d e gemeente Putten 
en het IJsselmeer, b. door het in het vorige 
lid , onder d. genoemde verlengde , c. door de 
lijn, loopende evenwijdig aan - en op een 
afstand van honderd meter meerwaarts van 
de oeverlijn bij een waterstand van het 
IJsselmeer van veertig centimeter onder 
N .A .P. , en d. door het verlengde van het 
meest meerwaartsche gedeelte van de grens 
tusschen de perceelen, kadastraal bekend 

.gemeente Putten , sect ie A, n°. 1021, eenerzijds 
en gemeente Ermelo, sectie H, n°. 2581, an
derzijds; 
. 28. bij de gemeente Ermelo worden ge
voegd: 

A. het gedeelte van het IJsselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. door 
de bestaande gren.s tusschen de gemeente 
Ermelo en het IJsselmeer, b. door het in het 
vorige lid, onder d genoemde verlengde, c. 
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door de lijn, Joopende evenwijdig aan 
en op een afstand van honderd meter meer
waarts van de oeverlijn bij een waterstand 
van het IJsselmeer van veertig centimeter 
onder N.A.P., met <lien verstande, dat meer
waarts van de perceelen, kadastraal bekend 
gemeente Ermelo, sectie I, nos. 3417, 3418 en 
3420, de grens gevormd wordt door de lijn, 
loopende evenwijdig aan - en op een af
stand van vijfhonderd meter van de oever
lijn bij een waterstand van het IJsselmeer 
van veertig centimeter onder N .A.P. en 
door de op laatstbedoelde lijn, onderschei
denlijk uit het snijpunt van de zuidelijke 
grens van het voornoemde perceel n°. 3420, 
met de genoemde oeverlijn en uit het snijpunt 
van de noordelijke grens van het voornoemde 
perceel n°. 3417, met de genoemde oeverlijn 
neergelaten loodlijnen, d. door het meer
waartsche verlengde van de lijn, die bet 
driehoekspunt, D .P. 207, hebbende tot cotir
dinaten: x = + 13904.5oeny = + 19662.74 
verbindt met het snijpunt van de grens tus
schen de perceelen, kada.straal bekend ge
meente Ermelo, sectie I, n °. 3186, eenerzijds 
en gemeente Harderwijk, sectie D, n°. 1506, 
anderzijds met de meerwaartsche grens van 
genoemde perceelen, welk snijpunt tot cotir
dinaten heeft: x = + 13850.12 en y = + 
19724.12; 

B. het gedeelte van het Ijsselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a . 
door de bestaande grens tusschen de ge
meente Ermelo en het IJsselmeer, b.door het 
verlengde van het meest meerwaartsche ge
d eelte van de grens tusschen de perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Nunspeet, sectie 
H , n°. 2562, eenerzijds en gemeente Harder
wijk, sectie A, n°. 17a, anderzijds, c. door de 
lijn , loopende evenwijdig aan - en op een 
afstand van honderd meter meerwaarde van 
d e oeverlijn bij een waterstand van het I]ssel
meer van veertig centimeter onder N .A.P ., 
met <lien verstande, dat meerwaarts van de 
perceelen, kadastraal bekend gemeente Nun
speet, sectie H, nos. 2709, 2736 en 2737, de 
grens gevormd wordt door de lijn, loopende 
evenwijdig aan - en op een afstand van 
achthonderd meter van de oeverlijn b ij een 
waterstand van het Ijsselmeer van veertig 
centimeter onder N .A.P., en door de op 
laatstbedoelde lijn, onderscheidenlijk uit het 
snijpunt van de zuidwestelijke grens van het 
voornoemde perceel n°. 2709, met de genoem
de oeverlijn, en uit het snijpunt van de noord
oostelijke grens van het voornoemde perceel 
n°. 2736, met de genoemde oeverlijn, neerge
laten loodlijnen, d. door het verlengde van 
de grens tusschen de p erceelen, kaoastraal 
bekend gemeente Nunspeet, sectie H, n°. 
2790, eenerzijds en gemeente Doornspijk, 
sectie G, n°. 3737, anderzijds ; 

29. bij de gemeente Harderwijk wordt ge
voegd : het gedeelte van het IJsselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. door 
de bestaande grens tusschen de gemeente 
Harderwijk en het IJsselmeer, b. door bet in 
lid 28 A, onder d, genoemde verlengde, c • 
door de lijn, loopende evenwijdig aan - en 
op een atstand van honderd meter meer
waarts van de oeverlijn bij een waterstand 
van het IJsselmeer van veertig centimeter 
onder N.A.P., met <lien verstande, dat meer
waarts van de perceelen, kadastraal bekend 
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gemeente Harderwijk, sectie E , nos. 3r92 en 
3240, de grens gevormd wordt: r0. door de 
loodlijn uit het snijpunt van de zuidoostelijke 
grens van voornoemd perceel, n°. 3r92, met 
de genoemde oeverlijn, neergelaten op de lijn, 
Joopende evenwijdig aan - en op een afstand 
van driehonderd meter ·meerwaarts van de 
oeverlijn bij een waterstand van het I]ssel
meer van veertig centimeter onder N.A.P., 
2 0 . door laatstomschreven evenwijdige lijn, 
30. door het verlengde van de as van den 
zuidwestelijken havendam van de haven van 
Harderwijk en 4°. door het meerwaartsche 
gedeelte van den omtrek van de haven van 
Harderwij k met den daarbij behoorenden 
noordoostelijken dam en d. door het in lid 
28 B, onder b, genoemde verlengde; 

30. bij de gemeente Doornspijk worden 
gevoegd: 

A. het gedeelte van het I]sselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a . door 
de bestaande grens tusschen de gemeente 
Doornspijk en het I]sselmeer, b. door het in 
lid 28 B, onder d, genoemde verlengde, c. door 
de lijn, loopende evenwijdig aan - en op 
een afstand van honderd m eter meerwaarts 
van de oeverlijn bij een waterstand van het 
J]sselmeer van veertig centimeter onder 
N .A.P., en d. door de verbindingslijn van 
het snijpunt van de onderlinge en de meer
waartsche grens van de perceelen, kadastraal 
bekend gemeente Doornspijk, sectie D, n°. 
2484, en gemeente Elburg, sectie B, n°. 858, 
met het meest westelijke punt van het per
ceel, kadastraal bekend gemeente Elburg, 
sectie B, n°. n89, 

B. het gedeelte van het IJsselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a . door 
de bestaande grens tusschen de gemeente 
Doornspijk en het I]sselmeer, b. door het 
verlengde van het meest meerwaartsche ge
deelte van de grens tusschen de perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, 
no. u42, eenerzijds en gemeente Doornspijk, 
sectie B, n°. 2r20, anderzijds, c. door de lijn, 
loopende evenwijdig aan - en op een afstand 
van honderd m eter m~erwaarts van de oever
lijn bij een waterstand van het IJsselmeer 
van veertig centimeter onder N .A.P ., en d. 
door het verlengde van de grens tusschen de 
perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Doornspijk, sectie B, n°. 2090, eenerzijds en 
gem. Kampen, sectie H, n°. 905, anderzijds; 

3r. bij de gemeente Elburg wordt gevoegd: 
het gedeelte van het I]sselmeer en daarin 
gelegen kunstwerken, begrensd a. door de 
bestaande grens tusschen de gemeente Elburg 
en het IJsselmeer, b. door de in lid 30 A, on
der d, genoemde verbindingslijn, c. door de 
lijn, Joopende evenwijdig aan - en op een 
afstand van honderd meter meerwaarts van 
de oeverlijn bij een waterstand van het 
IJsselmeer van veertig cent imeter onder 
N.A.P., met dien verstande, dat daar, waar 
bet perceel, k adastraal bekend gemeente 
Elburg, sectie B, n°. I I 89, gedeeltehjk meer
waarts van deze lijn is gelegen, de m eerwaarts 
gelegen grens van laatstgenoemd perceel ter 
plaatse de gemeentegrens vormt, en dat tus
schen de snijpunten van bedoelde lijn met 
onderscheidenlijk den zuidwestelijken kant 
van den zuidwestelijken havendam en den 
noordoostelijken kant van den noordooste
lijken havendam van de haven van Elburg, 
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het meerwaarts gelegen gedeelte van den 
omtrek van genoemde haven met de daarbij 
behoorende dammen en met inbegrip van 
het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Elburg, sectie B, n°. r203, de gemeentegrens 
vormt, en d. door het in lid 30 B, onder b, 
genoemde verlengde; 

32. bij de gemeente Kampen wordt ge
voegd: het gedeelte van het I J sselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. 
door de bestaande grens tusschen de gemeen
te Kampen en het IJsselmeer, b. door het in 
lid 30 B, onder d, genoemde verlengde, c. door 
de lijn, loopende evenwijdig aan - en op 
een afstand van honderd meter meerwaarts 
van de oeverlijn bij een waterstand van het 
J]sselmeer van veertig centimeter onder 
N.A.P., tot aan het snijpunt met den zuide
lijken kant van den zuidelijken havendam 
van het Keteldiep, d. door de lijn langs den 
zuidelijken kant van bedoelden havendam 
tot het einde daarvan, e. door de li_in in 
noordelijke richting loopende tot de grens
scheiding, vastgesteld bij de wet van 25 
Januari r940 (Staatsblad n°. 300), zoodanig, 
dat laatstbedoelde lijn m et genoemde grens
scheiding een rechten hoek maakt, en f. door 
de in oostelijke richting loopende, onder e. 
bedoelde grensscheiding; 

33. bij de gemeente Gaasterland wordt ge
voegd: het gedeelte van het IJsselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. door 
de bestaande grens tusschen de gemeente 
Gaasterland en het Ijsselmeer, b. door de 
bestaande grens tusschen de gemeente Gaas
terland en de gemeente Lemsterland, zijnde de 
westgrens van het perceel, kadastraal bekend 
gemeente Lemmer, sectie A, n°. 3659, zooals 
deze is vastgesteld b ij de wet van 6 Februari 
r 922 (Staatsblad n°. 50). c. door de lijn, loo
pende evenwijdig aan - en op een afstand 
van honderd m eter meerwaarts van de oever
lijn bij een waterstand van het IJsselmeer van 
veertig centimeter onder N.A.P., en d . door 
het verlengde van de grens tusschen de 
perceelen,kadastraal bekend gemeente Balk, 
sectie F , n°. 7r2, eenerzijds en gemeente 
Koudum, sectie F, n°. r645, anderzijds ; 

34. bij de gemeente Hemelumer Oldephaert 
en Noordwolde worden gevoegd: 

A. het gedeelte van het I]sselmeer en daar
in gelegen kunstwerken, begrensd a. door 
de bestaande grens tusschen de gemeente 
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde en het 
I]sselmeer , c. door het in het vorige lid, onder 
d, genoemde verlengde, c. door de rechte lijn, 
aanvangende in het snijpunt van de in bet 
vorige lid , onder c, genoemde lijn met het 
onder d. van dat lid genoemde verlengde en 
eindigende in den top van de loodlijn, ter 
lengte van vijftig meter m eerwaarts OI?ge
richt in het zuidoostelijk uiteinde op de rich
ting van bet bij de zoogenaamde .,Mokke
bank" bij Laaxum aanwezige, in een rechte 
lijn geplaatste, paalwerk (ter lengte van 
809.53 meter), d. door een rechte lijn, loo
pende op een afstand van vijftig met~r 
meerwaarts evenwijdig aan de meerzijde 
van genoemd paalwerk tot aan ~et _snijpunt 
m et de lijn, welke door e. van d1t lld nader 
wordt omschreven, e. door de lijn, loopende 
evenwijdig aan - en op een afstand van 
honderd meter meerwaarts van de oeverlijn 
bij een waterstand van bet I]sse/meer van 
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veertig centimeter onder N .A .P. , en f. door 
het verlengde van de grens tusschen de per
ceelen, kadastraal bekend gemeente Koudum, 
sectie F, n°. 1076, eenerzijds en gemeente 
Stavoren, sectie B, n°. 212, anderzijds, 

B . het gedeelte van het l]sselmeer en daar
in gelegen kunstwerken, begrensd a. door 
de bestaande grens tusschen de gemeente 
H emelumer Oldephaert en Noordwolde en het 
Jjsselmeer, b. door het verlengde van de 
grens tusschen de perceelen, kadastraal be
kend gemeente Koudum, sectie G, n°. 1460, 
eenerzijds en gemeente Stavoren, sectie B, 
no. 436, anderzijds, c. door de lijn, aanvangen
de bij het verlengde, onder b. genoemd, en 
loopende evenwijdig aan - en op een afstand 
van honderd meter meerwaarts van de oever
lijn bij een waterstand van het IJsselmeer 
van veertig centimeter onder N.A.P., tot 
aan het snijpunt van deze lijn met de lijn, 
liggende in het verlengde van het Zonnewiel
hoofd te Molkwerum, d. door een rechte lijn, 
aanvangende in het snijpunt, onder c. ge
n oemd, en eindigende in een punt, gelegen 
op het onder e. omschreven verlengde, op 
een afstand van honderd meter meerwaarts 
van de oeverlijn bij een waterstand van het 
Jjsselmeer van veertig centimeter onder 
N .A.P. en e. door het verlengde van de grens 
tusschen de perceelen, kadastraal bekend 
gemeente Koudum, sectie G. n°. 305a, eener
zijds en gemeente Hindeloopen, sectie B, n°. 
278, anderzijds ; 

35. bij de gemeente Stavoren wordt ge
voegd: het gedeelte van het ljsselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. 
door de bestaande grens tusschen de gemeen
te Stavoren en het l]sselmeer, b. door het in 
lid 34 A, onder f, genoemde verlengde, c. door 
de lijn, loopende evenwijdig aan - en op 
een afstand van honderd meter meerwaart s 
van de oeverlijn bij een waterstand van het 
l]sselmeer van veertig centimeter onder 
N .A .P., met dien verstande, dat, bij de bepa
ling van de oeverlijn, de haven van Stavoren 
en de daarbij behoorende dammen geacht 
worden dee! van het oeverland uit te maken, 
en d. door het in lid 34 B, onder b, genoemde 
verlengde; 

36. bij de gemeente · Hindeloopen wordt 
gevoegd: het gedeelte van het ljsselmeer 
en daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. 
door de bestaande grens tuschen de gemeente 
Hindeloopen en het ljsselmeer, b. door het 
in lid 34 B, onder e. genoemde verlengde, 
c. door de lijn, loopende evenwijdig aan -
en op een afstand van honderd meter meer
waarts van de oeverlijn bij een waterstand 
van het l]sselmeer van veertig centimeter 
onder N.A.P., tot in het snijpunt met de 
grens, welke onder d. van dit lid nader wordt 
omschreven, d. door de westgrens van het 
gedeelte water, aan de gemeente Hindeloopen 
in erfpacht uitgegeven bij de akte, overge
schreven ten hypotheekkantore te Sneek, in 
dee! 850, onder n°. 8, e. door de zuidoost
grens van het perceel, kadastraal bekend ge
meente Workum, sectie B, n°. 419, zooals 
deze is vastgesteld in de akte van grensrege
ling, overgeschreven ten hypotkeekkantore 
te :sneek, in dee! 834, onder n°. 101, f. door 
de westgrens van de perceelen, kadastraal 
bekend gemeente Workum, sectie B, nos. 404 

· en 405, zooals deze is vastgesteld in de akte, 
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overgeschreven ten hypotheekkantore te 
Sneek, in dee! 801, onder n°. 87, en g. door de 
grens tusschen de perceelen, kadastraal be
kend gemeente Hindeloopen, sectie B, n°. 
485 , eenerzijds en gemeente Workum, sectie 
B, n°. 405, anderzijds; 

37. bij de geme-ente Workum wordt ge
voegd : het gedeelte van het l]sselmeer en 
daarin gelegen kunstwerken, begrensd a. 
door de bestaande grens tusschen de gemeen
te Workum en het l]sselmeer, b. door de in 
het vorige lid , onder g., f. en e. genoemde 
grenzen, c. door het meerwaartsche gedeelte 
van den omtrek van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Workum, sect ie B, n°. 41 9 , 
tot het snijpunt met de lijn, welke onder d. 
van dit lid nader wordt omschreven, d. door 
de lijn, Joopende evenwijdig aan - en op 
een afstand van honderd meter meerwaarts 
van de oeverlijn bij een waterstand van het 
l]sselmeer van veertig centim eter onder 
N .A.P., e. door het verlengde van de grens 
tusschen de perceelen, kadastraal bekend ge
meente Makkum , sectie D, n°. 3, eenerzijds , 
en gemeente Gaast, sectie B, n°. 919, ander
zijds, en f. door de grens tusschen de per
ceelen, kadastraal bekend gemeente Mak
kum, sectie D, n° . 3, eenerzijds en gemeente 
Gaast, sectie B, nos. 919 en 920, anderzijds~ 

38. bij de gemeente Wonseradeel wordt ge
voegd: het gedeelte van het IJsselmeer en 
ciaarin gelegen kunstwerken, begrensd a. 
door de bestaande grens tusschen de gemeen
te Wonseradeel en het IJsselmeer, b. door de 
noordelijke grens van het p erceel, kadastraal 
bekend gemeente Makkum, sectie D, n°. 3, c. 
door de rechte lijn, loopende va n af het noord
westelijk hoekpnut van het perceel, kadas
traal bekend g, meente Makkum, sectie D, 
no. 3 (grens Workum), tot het zuidwestelijk 
hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend 
gemeente Makkum, sectie D, n°. 10, vervol
gens door de westzijde van de perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Makkum, sectie 
D, nos. ro, 56 en 55, en van af het noordwes
telijk hoekpunt van dit laatste perceel door 
de rechte lijn, loopende in de richting van het 
op het perceel gemeente Makkum sectie 
D, no. 25, gelegen driehoekspunt (lichtop
stand) n°. 144, waarvan de coordinaten zijn: 
x = - 3136.68 en y = + 101 080.62, totdat 
zij de hierna onder d, omschreven grens snijdt , 
en d. door de grens, vastgesteld bij de wet 
van 31 Mei 1937 (Staatsb lad n°. 521). 

Artikel 2. 
Bij de toepassing van deze beschikking 

worden ten aanzien van de in artikel 1 om
schreven oeverlijn in aanmerking genomen 
de wijzigingen, welke zij tengevolge van 
natuurlijke oorzaken zal ondergaan. 

Artikel 3. 
Met ingang van den dag van inwerking

treding van deze beschikking worden in alle 
rechtsvoorschritten onder de in art ikel 1 
genoemde gemeenten verstaan de gemeenten, 
zooals zij krachtens deze beschikking zijn 
gewijzigd. Artikel 4. 

Deze beschikking treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien harer 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 21 Mei 1942. 
S.G. v. h. Dep . v . B . Z ., FREDERlKS. 

( Uitgeg. 22/23 Mei 1942.) 
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(Stet. no. 103) 

2r Mei 1942. EE R STE BESCHIKKING 
van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien, N°. 145, 
tot aanvulling van het besluit op de 
Vennootschapsbelasting 1942. 

(Eerste Aanvullingsbeschikking Vennoot
schapsbelasting 1942) 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien, 

Gelet op artikel 34, artikel 24, lid 3 en 
a rtikel 25 van het Besluit op de Vennoot
schapsbelasting 1942 (n°. SI) - hierna aan 
te duiden als: het Besluit - en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
N°. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
bet bezette Nederlandsche gebied; 

H eeft goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Artikel r. 

(Artikel 2, onder r.) 

(r) Voor de toepassing van het Besluit 
wordt het bestaan van een naamlooze ven
nootschap steeds aangenomen, zoodra en 
zoolang een vennootschap, een bedrijf of een 
beheer als naamlooze vennootschap in het 
Handelsregister ingeschreven staat. 

(2) Voor de toepassing van het Besluit 
wordt als commanditaire vennootschap op 
aandeelen beschouwd de commanditaire 
vennootschap, waarbij toetreding of vervan
ging van commanditaire vennooten, anders 
dan krachtens vererving of legaat, kan plaats 
vinden zonder uitdrukkelijke toestemming 
van alle vennooten, beheerende zoowel als 
commanditaire . 

Artikel 2. 

(Artikel 24, lid 3.) 
(r ) De gemeente van aanslag voor buiten

landsche belast ingplicht igen wordt bepaald 
naar de regelen van artikel I I van de Eerste 
U i tvoeringsbeschikking Inkomstenbelasting 
r94r (Nederlandsche Staatscourant van I Sep
tember r94 r, n°. 169), met dien verstande, 
dat voor belastingplichtigen, die hun bedrijf 
rondvarend of rondtrekkend uitoefenen, 
steeds de gemeente 's-Gravenhage de gemeen
te van aanslag is . 

(2) Gemeente van aanslag voor den bin
nenlandschen belastingplichtige, die zijn 
bedrijf rondvarend of rondtrekkend uitoe
fent , is de gemeente welke voor de onderne
mingsbelasting voor het volgende jaar als 
gemeente van aanslag geldt. 

Artikel 3 . 
(Artikel 25.) 

(1) Voorloopige aanslagen worden door den 
inspecteur opgelegd met inachtneming van 
de aangifte. 

(2) Is de term ijn voor het d oen van de aan
gifte verstreken zonder dat de vereischte 
aangifte is gedaan, dan kan de inspecteur 
een voorloopigen aanslag opleggen naar zijn 
vrij en redelijk goedvinden. 

(3) De voorloopige aanslagen dienen bin
nen een maand na de dagteekening van het 
aanslagbiljet te worden voldaan. 
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Artikel 4. 
(Ta rief hyp otheekbanken.) 

Voor lichamen, welke het hypotheekbank
bedrijf uitoefenen - het scheepshypotheek
bankbedrijf daaronder begrepen - kan de 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien bepalen, dat de belasting t ot 
op de helft wordt verminderd, indien op het 
geplaatste aandeelenkapitaal van den belas
tingplichtige gemiddeld 75 ten honderd of 
meer is gestort. 

Artikel 5. 
(Tarief besloten kredietvereenigingen.) 

De belasting wordt verlaagd tot op een 
derde voor de belastingplichtigen, welke 
cooperatieve kredietvereenigingen, dan wel 
kredietvereenigingen op onderlingen grond
slag zijn en welke de kredietverleening u it 
sluitend tot de leden b eperken . 

Artikel 6. 
(In werking treden.) 

D eze beschikking wordt geacht tegelijk 
met het Besluit op de Vennootschapsbelas
ting 1942 in werking te zijn getreden. 

's-Gravenhage, 2I Mei 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F ., H . POSTMA. 

( Uitgeg. I ]uni 1942. ) 

(Stet. no. 103) 
2r Mei 1942. EERSTE BESCHIKK I NG 

van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien, N°. 145, 
tot aanvulling van het besluit op de 
Vermogensbelasting 1942. 

(Eerste A anvullingsbeschikking Vermo
gensbelasting 1942) 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien, 

Gelet op a rtikel 22 en artikel r3, lid 2, 
van het Besluit op de Vermogensbelasting 
1942 - hierna aan te duiden als: het Be
sluit - en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
Iandsche gebied; 

H eeft goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Artikel I. 

(r) Voor de toepassing van het Besluit 
wordt het bestaan van een naamlooze ven
nootschap steeds aangenomen, zoodra en 
zoolang een vennootschap, een bedrijf of een 
beheer als naamlooze vennootschap in het 
Handelsregister ingeschreven staat. 

(2) Voor de toepassing van het Besluit 
wordt als commanditaire vennootschap op 
aandeelen beschouwd de commanditaire 
vennootschap, waarbij toetreding of vervan
ging van commanditaire vennooten, anders 
dan krachtens vererving of legaat, kan plaats 
vinden zonder uitdrukkelijke toestemming 
van alle vennooten, beheerende zoowel als 
commandi taire . 

Artikel 2. 

De belastingplichtigen, die niet regelmatig 
boekhouden met geregelde jaarlijksche af
sluitingen, gepaard gaande met een inven-
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tarisatie, wordt het zuivere bedrijfsvermo
gen zooveel mogelijk bepaald op de wijze, 
alsof zij zulks we! deden, en overigens met 
inachtneming van de artikelen 7 en 8 der 
Wet op de Vermogensbelasting 1892. 

Artikel 3. 
(1) De gemeente van aanslag voor buiten

landsche belastingplichtigen wordt bepaald 
naar de regelen, omschreven in de leden 2, 3 
en 4 van dit artikel. Voor belastingplichtigen, 
die hun bedrij f rondvarend of rondtrekkend 
uitoefenen, is echter steeds de gemeente 
's-Gravenhage gemeente van aanslag. 

(2) Indien de belastingplichtige buiten
lands belastingplichtige was voor de ven
nootschapsbelasting op het oogenblik, on
middel!ijk voorafgaande aan het begin van 
het jaar, waarover de vermogensbelasting 
wordt geheven, is de gemeente van aanslag 
voor de vermogensbelasting voor dat jaar 
dezelfde als de gemeente van aanslag voor 
de vennootschapsbelasting over het vorige 
jaar. 

(3) In de gevallen, waarin lid 2 geen ge
meente van aanslag aanwijst, is gemeente 
van aanslag voor de vermogensbelasting de 
gemeente welke, beoordeeld naar den toe
stand bij het begin van het jaar waarover de 
vermogensbelasting wordt geheven, vermoe
delijk de gemeente van aanslag voor de ven
nootschapsbelasting zal zijn voor hetzelfde 
jaar. 

(4) Leidt ook de toepassing van het lid 3 
niet tot het aanwijzen van een gemeente van 
aanslag voor de vermogensbelasting, dan 
wordt lid 3 in dieF- voege toegepast, dat de 
zaken, waarvan de belastingplichtige den 
blooten eigendom bezit, ten aanzien van den 
belastingplichtige als bronnen van inkomen 
worden aangemerkt. 

Artikel 4. 
Gemeente van aanslag voor den binnen

landschen belastingplichtige, die zijn bedrijf 
rondvarend of rondtrekkend uitoefent, is de 
gemeente, welke voor de ondernemingsbelas
ting voor hetzelfde jaar als gemeente van 
aanslag geldt . 

Artikel s. 
Is de vereischte aangifte voor eenigen be

last ingplichtige achterwege gebleven en be
stond voor het vorige jaar geen aangifte
plicht, dan kan de inspecteur den voorloopi
gen aanslag opleggen naar zijn vrij en rede
lijk goedvinden. 

Artikel 6. 
De aanslagen - voorloopige daaronder 

begrepen - dienen binnen een maand na 
de dagteekening van het aanslagbiljet te 
worden voldaan. 

Artikel 7. 
Deze beschikking wordt geacht tegelijk 

met het Besluit op de Vermogensbelasting 
1942 in werking te zijn getreden. 

's-Gravenhage, 21 Mei 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. POSTMA, 

(Uitgeg. 1 Juni 1942.) 
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(Stet. no. 100) 
27 Mei 1942. BESLUIT van de Secre

tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Sociale Zaken en van Binnen
landsche Zaken, betreffende de organi
satie van schoolartsendiensten. 

Op grond van § l der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
I. Ten behoeve van de organisatie van 

schoolartsendiensten verdeelt de Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken het Rijk in districten. 

2. Elk district omv11.t een of meer gemeen
ten. 

3. Schoolartsendiensten in districten, die 
slechts een gemeente omvatten, zijn diensten 
van deze gemeenten. 

4. Schoolartsendiensten in districten, die 
meer dan een gemeente omvatten, zijn ge
meenschappelijke diensten van de tot het 
district behoorende gemeenten. 

5. De regeling van de gemeenschappelijke 
diensten, bedoeld in het vorig lid, geschiedt 
met inachtneming van het bepaalde in de 
artikelen 129 tot en met 137 der Gemeente
wet. 

Artikel 2. 

l. De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Sociale Zaken stelt nadere voor
schriften vast omtrent de inrichting en de 
werkzaamheden van schoolartsendiensten. 

2. Bij deze voorschriften kunnen onder 
meer regelen worden gesteld betreffende be
noeming van het personeel van de school
artsendiensten. 

Artikel 3. 
I. Het Rijk vergoed 331/ 3 pet. van de kos

ten der schoolartsendiensten, die na den da
tum van het in werking treden van <lit be
sluit worden opgericht, alsmede van de 
kosten, welke voortvloeien uit belangrijke 
verbeteringen van op <lien datum bestaande 
schoolartsendiensten. 

2. Ten aanzien van de toekenning van de 
in het vorig lid bedoelde vergoeding worden 
door den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Sociale Zaken nadere voorschrif
ten gegeven. 

3. De overige kosten der schoolartsen
diensten worden gedragen door de tot het 
district behoorende gemeenten, voor zoover 
zij niet uit bijdragen der provincie of van 
anderen kunnen worden bestreden . 

Artikel 4, 
I. Indien in een district, als bedoeld in 

artikel 1, eerste iid, een schoolartsendienst 
niP.t of niet volledig bestaat, kunnen de Se
cretanssen-Generaal van de Departementen 
van Sociale Zaken en van Binnenlandsche 
Zaken bepalen, dat binnen een door hen te 
stellen termijn in <lit district een schoo!art
sendienst moet worden opgericht, die vol
doet aan de bij of krachtens <lit besluit ge
stelde eischen. 

2. Indien in het geval in het eerste lid 
bedoeld, de schoolartsendienst niet bmnen 

K . 2663 
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<ien gestelden termijn is opgeri"cht, geschiedt 
de oprichting bij besluit van de in dat lid 
genoemde Secretarissen-Generaal. 

3. Bij het bPsluit, in het vorig lid bedoeld, 
wordt bepaald welke dee! der kosten van den 
op te richten schoolartsendienst ten laste 
komt van de provincie, waarin het district is 
gelegen. 

4. Indien het district meer dan een ge
meente omvat, wordt bij het besluit, als 
bedoeld in h et eerste lid, door gPnoemde 
Secretarissen-Generaal tevens een regeling 
tot samenwerking tusschen de gemeenten 
van het district opgelegd. 

Ar tikel 5. 
r. Het toezicht op alle schoolartsendien

sten, ongeacht of deze voldoen aan de bij of 
krachtens dit besluit gegeven voorschriften 
wordt uitgeoefend door de geneeskundige 
inspecteurs van de Volksgezondheid. over
eenkomstig door d en Sf cretari,-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken te stellen 
regelen. 

2. Ingeval een schoolartsendienst naar het 
-oordeel van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken, den Genees
kundig inspecteur van de Volksgezondheid 
gehoord, niet meer voldoet aan de bij of 
krachtens dit besluit gestelde eischen, kan de 
Secretaris-Generaal, voornoemd, in overleg 
met den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken, op kos
ten van de tot het district behoorende ge
meenten de noodige voorzieningen tot verbe
tering van den dienst treffen. 

Artikel 6. 
Dit besluit wordt geacht in werking te zijn 

,getreden met ingang van r October 1941 en 
wordt v66r r Januari 1944 herzien. 

's-Gravenhage, 27 Mei 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEV. 
S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

(Uitgeg. 27 Mei 1942.) 

{Stet. no. 104) 
2 ]uni 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, n°. 29062 J.Z., Directie van Han
del en Nijverheid, ter uitvoering van de 
Acht ste Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatrege
len op administratiefrechtelijk gebied 
(aanpassing van de wettelijke voorschrif
ten, waarin de uitvoering aan het De
partement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart is opgedragen) . 

Op grond van artikel 31 van de Achtste 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief 
rechtelijk gebied (Verordening N°. 152/1941) 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 van 
<le Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijks
•Commissaris voor het bezette Nederlandsche 
,gebied wordt bepaald: 

L . & S. 1942 
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Artikel r. 
De bepalingen van de Eerste en van de 

Tweede Beschikking ter uitvoering van de 
Ac~tste Verordening van den Rijkscommis
sans voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende bij2ondere maatregelen op ad
ministratiefrechtelijk gebied vinden over
eenkomstige toepassing ten aanzien van de 
wettelijke voorschriften, met de uitvoering 
waarvan het Departement van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart is of zal worden be
last, zoo dikwijls in die voorschriften aan 
gemeentelijke of provinciale organen een 
taak is opgedragen of een bevoegdheid is 
toegekend. 

Artikel 2. 
Het bepaalde in artikel 13, eerste lid, · 

artikel 24, onder 5, en artikel 28 van de 
Achtste Verordening betreffende bijzondere 
maatregelen op admi nistratiefrechtelijk ge
bied vindt overeenkomstige toepassing ten 
aanzien van de in het vorig artikel bedoelde 
voorschriften, zoo dikwijls daarin een besluit 
var. den gemeenteraad, onderscheidenlijk 
van de provinciale staten, is vereischt. 

Artikel 3. 
De beschikking van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart van 2 September 
1941, n°. 44866 J.A., Directie van Handel en 
Nijverheid, ter uitvoering van de Achtste 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied, wordt ingetrokken. 

Artikel 4. 
r. Deze beschikking wordt bekendgemaakt 

in de Nederlandsche Staatscourant. 
2. Zij treedt in werking met ingang van 

den dag na dien der dagteekening, onder
scheidenlijk der eerste dagteekening, van de 
Staatscourant, waarin zij is bekendgemaakt. 
S.-G. v. h. Dep. v. H ., N. en S., 

H. M. HIRSCHFELD. 

( Uitgeg. 2 ]uni 1942.) 

:stet. no. 108) 
3 ]uni 1942. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken, B.Z. N°. 6 A.Z. , tot 
aanvulling van de zesde beschikking ter 
uitvoering van de Achtste Verordening 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Neder!andsche gebied betreffende · 
bijzondere maatregelen op administra
tiefrechtelijk gebied (aanpassing van 
wettelijke voorschriften, welker uitvoe
ring aan het Departement van Binnen
landsche Zaken opgedragen is,. 

Op grond van artikel 31 van de Achtste 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatrege!en op administratief
rechtelijk gebied en in overeenstemming met 
de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt 1:iepaald: 

s 
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Afdeeling III van de zesde beschik.king ter 
uitvoering van de Acbtste Verordening van 
den Rijkscommissaris voor bet bezette Ne
derlandsche gebied betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk ge
bied (aanpassing van wettelijke voorschrif
ten welker uitvoer;ng aan bet De.Partement 
vai;; Binnenlandsche Zaken opgedragen is) 
wordt als volgt aangevuld: 

Artikel 6a . 
Aan artikel 16 van bet Algemeen Rijks

ambtenarenreglement wordt toegevoegd een 
nieuw lid, luidende: 

3. Het bepaalde in de vorige leden is mede 
van toepassing ten aanzien van de functie 
van bestuursraad en van wethouder, als 
bedoeld in artikel 4 der Verordening. 

Artikel 6b. 
In artikel 60, eerste lid, van bet Algemeen 

Rijksambtenarenreglement worden de woor
den: .,uit eene provinciale-, gemeente- of 
andere open bare kas" vervangen door: 
ambt, waarvan eene uitkeering uit een pro
vinciale-, gemeente- of andere openbare kas 
verbonden is, en 

Artikel 6c. 
Het bepaalde in artlkel 96a wordt eerste 

lid van dit artikel ; aan dit artikel wordt een 
nirnw lid toegevoegd, luidende: 

2. Het bepaalde in bet vorige lid is mede 
v 'ln toepassing ten aanzien van de functie 
van bestuursraad en van wetbouder, als be
doeld in artikel 4 der Verordening. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien zijner p!aat
sing in de Nederlandsche Staatscourant . 

's-Gravenhage, 3 Juni 1942 . 
S.-G. v. h. Dep. v. B . Z. , FREDERIKS. 

(Uitgeg. 8 ]uni 1942.) 

(Stet. no. 113) 
3 ]uni 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van Financien, tot wijziging van 
bet Invoeringsbesluit Vennootscbapsbe
lasting 1942. 

De Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van Financien ; 

Gelet op artikel 34, lid I, van bet Besluit 
op de Vennootschapsbelasting 1942 en in 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 der Ver
ordening N°. 3/1940 van den Rijkscommissa
ris voor bet bezette Nederlandscbe gebied; 

Heeft goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Artikel 1. 

Artikel 6, lid 2, van bet Invoeringsbesluit 
Vennootscbapsbelasting 1942 (Nederlandsche 
Staatscourant van 4 Mei 1942, n°. 85) wordt 
gelezen als volgt: 

(2) Onder resteerende overgangsreserve 
wordt verstaan bet bedrag aan winst, op 
genoemd overgangstijdstip aanwezig, be
rekend volgens artikel 40, leden I tot en met 
5, van bet Besluit op de Winstbelasting 1940 
(overgangsreserve), verminderd: 
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a. in geval van een positieve overgangs
reserve , met de reeds met die overgangsreser
ve verrekende verliezen, benevens met de 
uitdeelingen, welke voor de toepassing van 
artikel 41, lid 2, van bet Besluit op de Winst
belasting 1940, zijn beschouwd als gedaan 
ten laste van die overgangsreserve en met de 
over die uitdeelingen gebeven winstbelasting ; 

b. in geval van een negatieve overgangs
reserve, met bet bedrag, dat volgens artikel 
40, lid 6, van bet Besluit op de Winstbelas
ting 1940 voor de hefting van de winstbelas
ting in mindering is gebracht over de op bet 
overgangstijdstip volgende jaren, waarover 
winstbelasting werd geheven. 

Artikel 2. 
Dit besluit wordt geacbt in werking te 

zijn getreden tegelijk met bet Besluit op de 
Vehnootscbapsbelasting 1942. 

's-Gravenbage, 3 Juni 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep . v. F., H. POSTMA. 

(Uitgeg. 15 ]uni 1942.) 

(Stet. no. 139) 
5 ]uni 1942. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van bet Departement van So
ciale Zaken, betreffende de verzeke
ring van inwonende kinderen. 

Op grond van § l van de Verordening N°. 
23/1 940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
R ijkscommissaris voor bet bezette Neder
landscbe gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Voor de toepassing van de Ongevallenwet 
1921, de Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922, de Ziektewet en de Invaliditeitswet 
worden 16-jarige en oudere inwonende eigen. 
aangetrouwde of stiefkinderen van den werk
gever, die in diens onderneming werkzaam 
zijn, beschouwd als werkman, onderscheiden
lijk arbeider, in den zin van vorengenoemde 
wetten. 

Artikel 2. 
In artikel I der Land- en Tuinbouwonge

vallenwet 1922 vervalt de alinea, luidende ; 
.,Voor de toepassing van deze wet worden 

inwonende eigen, aangetrouwde of stielkin
deren van den werkgever niet als arbeider 
beschouwd." 

Artikel 3 . 
Dit besluit t reedt in werking met ingang 

van I October 1942. 
De afkondiging van dit besluit zal in de 

Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 
's-Gravenhage, 5 Juni 1942. 

De waarnemend Secretaris-Generaal 
v. h. Departement van Sociale Zaken. 

VERWEY , 

(Uitgeg. 21 Juli 1942.) 
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(Stet. no. 107) 
5/6 Juni 1942. TWEEDE UITVOERINGS

BESCHIKKING van den Secretaris
Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken, met betrekking tot 
het besluit van 15 Mei 1941 (N°. 91/1941) 
houdende voorschriften betreffende de 
organisatie van den Rijksdienst voor 
het N ationale Plan. 

Ter uitvoering van artikel 1, zesde lid, van 
het besluit betreffende de instelling van een 
Rijksdienst voor het Nationale Plan van 15 
Mei 1941 (N°. 91/1941) en in overeenstemming 
met de artikelen 2 en 3 der Verordening 
N°. 3/1940 van -den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gf.bied wordt be
paald: 

Artikel 1. 
De President van den Rijksdienst voor het 

Nationale Plan heeft de algemeene leiding 
van de werkzaamhecten van den Raad van 
Bijstand, van de Vaste Commissie en van het 
Bureau. Hij kan commissien, als bedoeld in 
artikel 1, derde lid, onder 3, van het besluit 
van 15 Mei 1941 (N°. 91/ 1941) benoemen ter 
bestudeering van bijzondere vraagstukken. 
Indien hij aanwezig is in de vergadering der 
Vaste Commissie presideert hij de vergade
ring. 

Artikel 2. 

De Raad van Bijstand komt ten minste 
eenmaal per jaar bijeen. Telken jare v66r 
1 Mei wordt aan den Raad verslag uitge
bracht over de werkzaamheden van den 
Dienst over het voorafgaande kalenderjaar. 

Artikel 3. 
De Vaste Commissie heeft tot taak : 
a. het ontwerpen van richtlijnen voor het 

verzamelen, rangschikken, bestudeeren en 
verwerken van de gegevens, welke voor het 
planologisch werk in Nederland van alge
meene beteekenis zijn en voor het brengen 
van eenheid in het verwerken van deze ge
gevens; 

b. het ontwerpen van richtlijnen voor het 
streekplanwerk en voor de coiirdinatie daar
van; 

c. het uitbrengen van adviezen en het 
doen van voorstellen betreffende streekplan
nen, uitbreidingsplannen en planologische 
aangelegenheden van algemeenen aard; 

d. de voorbereiding van het Nationale 
Plan en van een herziening daarvan . 

Artikel 4. 
De commissien, als bedoeld in artikel 1, 

derde lid, onder 3, van het besluit van 15 Mei 
194r (N°. 91/1941), hebben tot taak het uit
brengen van adviezen omtrent de bijzondere 
vraagstukken, waarvoor zij zijn ing.,steld. 
Tenzij de President verzoekt hem rechtstreeks 
voor te lichten, worden hare adviezen uitge
bracht aan de Vaste Commissie, die het toe
zicht heeft op de werkzaamheden der corn-
missien. 

Artikel 5. 
Het Bureau heeft tot taak : 
a. de voorbereiding van de werkzaamhe

den van den Raad van Bijstand, van de 
Vaste Commissie en van de andere com
missien; 
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b. het verschaffen van voodichting aan 
den President,' aan den Raad van Bijstand 
aan de Vaste Commissie en aan de ander~ 
commissien; 

c. het verzamelen, rangschikken, bestu
deeren en verwerken van de gegevens,welke 
voor het planologisch werk in Nederland van 
algemeene beteekenis zijn en het brengen 
van eenheid in het verwerken van deze ge
gevens; 

d. het na machtiging van den President 
uitbrengen van mectedeelingen omtrent de 
werkzaamheden en de resultaten van de 
onderzoekingen van den Rijksdienst; 

e. het verstrekken van feitelijke gegevens 
aan daarvoor in aanmerking komende · in
stanties. 

Artikel 6. 
De Directeur van het Bureau is lid-secre

taris van den Raad van Bijstand en van de 
Vaste Commissie. Hij pleegt geregeld overleg 
met den Voorzitter van de Vaste Commissie . 

's-Gravenhage, 5/6 Juni 1942. 
De Secretaris-Generaal uan het 

Departement u. Binnenlandsche Zaken, 
FRED ERIKS. 

(Stet. no. 109) 
8 Juni 1942. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, houdende nadere wijzi
ging van artikel 41 der Ongevallenwet 
1921. 

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

Artikel 1. 
Artikel 41 der Ongevallenwet 1921 wordt 

gelezen, zooals het luidde v66r het in werking 
treden van artikel 3 van het besluit van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 19 December 1941, 
Nederlandsche Staatscourant van 17 Februari 
1942, n°. 33, houdende wijziging van eenige 
artikelen der Ongevallenwet 1921. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. De afkondiging van dit 
besluit zal in de Neder[andsche Staatscourant 
plaats· vinden. 

's-Gravenhage, 8 Juni 1942. 
Wnd. S.-G. u. h. Dep. u. S. Z ., 

(Stet. no. 109) 

H. w. GROENEVELD , [. S.-G. 
( Uitgeg. 9 Juni 1942.) 

8 ]uni 1942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, houdende vaststelling ten 
aanzien van verzekerden, in het Schil
dersbedrijf van een reg?ling omtrent 
dagloon en d ~kengelduitkPering, als 
bedoeld bij artikel 6, lid 5, en artikel 145-
der Ziektewet. 
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Op grond van artikel 6, lid 5, en artikel 145 
der Ziektewet en in overeenstemming met 
§!i 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het hezette N eder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 
1. Voor de arbeiders in het Schildersbe

drijf gelden met betrekking tot de ziekengeld
uitkeering en het dagloon de volgende bepa
lingen. 

2. Tot het schildersbedrijf worden voor de 
toepassing van dit besluit geacht te behooren 
de schild.ersondernemingen of gedeelten van 
zoodanige ondernemingen, waarin huis-, 
scheeps-, rijtuig-, kerk- en decoratieschilders, 
glasreclameschilders en glazenrnakers werk
zaam zijn. 

Artikel 2. 
1. Behoudens het bepaalde in het volgen

de artikel bedraagt het ziekengeld voor ar
beiders, wier loon is vastgesteld per uur 
en die werkzaam zijn in een gemeente, waar
voor het uurloon is geregeld in het loonregis
ter, bedoeld in artikel 5 der collectieve ar
beidsovereenkom, t voor het scJiildersbcdrijf 
in N ederland, ongeacht het tijdstip van aan
vang der ongeschiktheid tot werken wegens 
ziekte : 

a. over dagen, die gelegen zijn binnen het 
tijdvak van 15 Februari-16 November, 80 
ten honderd van het bedrag, dat wordt 
gevonden door het product van 48 maal het 
vorenbedoelde uurloon te deelen door 6; 

b. over dagen, die gelegen zijn binnen het 
tijdvak 16 November-IS Februari, 80 ten 
honderd van het bedrag, dat wordt gevonden 
door het product van 43 maal het vorenbe
doelde uurloon te deelen door 6. 

2. Voor den arbeider, die krachtens het 
bepaalde bij artikel 55 der Ziektewet aan
spraak heeft op ziekengeld, zal voor de toe
passing van het bepaalde in het. vorige lid 
als uurloon ge!den het uurloon, in het voren
bedoelde loonregister aangegeven voor de 
gemeente, waarin deze v66r den aanvang 
zijner arbeidsongeschiktheid wegens ziekte 
laatstelijk werkte. 

Artikel 3. 
Indien over de dertien kalender- of Joon

weken, aan de ongeschiktheid tot werken 
wegens ziekte voorafgaande, het gemiddelde 
uurinkomen van een arbeider, die 

a. hetzij met het geven van Jeiding of het 
houden van toezicht belast is; 

b. hetzij bijzondere vakbekwaamheid be
zit · 

~- hetzij wegens langdurige dienstbetrek
king een hooger uurinkomen geniet, meer 
bedraagt dan het in artikel 2 bedoelde uur
loon, geschiedt de berekening van het zieken
geld overeenkomstig de methode van artikel 
2 met als grondslag het hoogere gemiddelde 
uurinkomen. 

Artikel 4. 
Voor de in artikel I, 2• lid, bedoelde ar

beiders, wier iturloon niet geregeld 1s in het 
loonregister, behoorende bij de in artikel 2, 
genoemde collectieve arbeidsovereenkomst, 
voor jeugdige arbeiders en voor arbeiders, 
die ten gevolge van lichamelijke of vakkundi
ge omstandigheden niet het in meerbedoelde 
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Joonregister aangegeven uurloon verdienen 
wordt het ziekengeld berekend overeenkom~ 
stig het bepaa:lde in artikel 2, 1ste lid , onder 
a en b, met d1en verstande, dat het door den 
betrokken arbeider v66r den aanvang van 
zijn ongeschiktheid tot werken wegens ziekte 
laatstelijk in het schildersbedrijf verdiende 
uurinkomen in de plaats treedt van het in 
dat artikel bedoelde uurloon. 

Artikel 5. 
I. Indien en voor zoolang in de onderne

ming, waarin de arbeider v66r den aanvang 
van zijn ongeschiktheid tot werken wegens 
ziekte laatstelijk werkzaam was; 

a. binnen het tijdvak van 15 Februari-
16 November de normale arbeidstijd minder 
bedraagt dan 48 uur per week, of 

b. binnen het tijdvak van 16 November
IS Februari minder bedraagt dan 43 uur per 
week, 

bedraagt het ziekengeld per dag 80 ten 
honderd van het bedrag, dat wordt gevonden 
door het product van het in artikel 2 be
doelde uurloon, resp. het in de artikelen 3 en 
4 bedoelde uurinkomen en het aantal uren, 
dat in de vorenbedoelde onderneming ge
middeld per week gewerkt wordt, te deelen 
door zes. 

2. Worden in de onderneming, waarin de 
arbeider voor den aanvang van zijn arbeids
ongeschiktheid wegens ziekte laatstelijk 
werkzaam was, tegelijkertijd meerdere wer
ken uitgevoerd, dan vindt het in het vorige 
lid bepaalde uitsluitend toepassing ten aan
zien van die arbeiders, die voor den aanvang 
van hun arbeidsongeschiktheid tot werken 
wegens ziekte laatstelijk werkzaam waren op 
een werk, waarop korter dan normaal ge
werkt wordt, en geschiedt de berekening van 
het ziekengeld voor die arbeiders naar het 
gemiddelde aantal arbeidsuren per week, 
geldende op het werk, waarop de arbeider 
voor den aanvang van zijn a rbeidsongeschikt
heid wegens ziekte laatstelijk werkzaam was. 

3. Is in de onderneming, waarin de arbei
der voor den aanvang van zijn arbeidsonge
schiktheid wegens ziekte laatstelijk werk
zaam was, geen arbeider meer werkzaam, dan 
zal de berekening van het ziekengeld voor 
dien arbeider geschieden naar het gemiddeld 
aantal arbeidsuren per week, geldende in een 
gelijksoortige onaerneming in dezelfde of een 
naburige gemeente. 

Artikel 6. 
Voor verzekerden, die niet behooren tot 

de vakarbeiders in het schildersbedrij f en 
wier loon is vastgesteld naar een tijdsruimte 
van een week of een maand, bedraagt het 
ziekengeld per dag Bo ten honderd van het 
1/6, onderscheidenlijk 1/26 gedeelte van het 
week- onderscheidenlijk maandloon. 

Artikel 7. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
De afkondiging van dit besluit zal in de 

Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 
's-Gravenhage, 8 Juni 1942. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S . Z., 
GROENEVELD , 1.-S.-G. 

(Uitgeg. 9 Juni 1942.) 



(Stet. no. 115) 
12 Juni 1942. VIERDE UITVOERINGS

BESLUIT van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken, 
No. 1295, Afd. Arbeid I , ingevolge de 
Verordening N°. 8/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederland
sche gebied betreffende het beperken 
van werk. · 

Op grand van§ 1 van de Verol'dening No. 
8/1 940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 
3 van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

Burgerlijke rechtlworderingen, welke voort
vloeien uit niet-naleving van het bepaalde 
in het Derde Uitvoeringsbesluit ingevolge de 
Verordening No. 8/rc140 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche Ge
bied betreffende het bcperken van werk, 
worden geacht betrekkelijk te zijn tot een 
arbeidsovereenkomst. 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den dag van afkondiging. 
's-Gravenhage, 12 Juni 1942. 

Wnd. S .-G. v. h. Dep . . v. S. Z ., VERWEY. 

(Uitgeg. 17 ]uni 1942.) 

(Stet. no. 164) 
15 Juni 1942. BESLUIT van de Secretaris

sen-Generaal van de Deoartementen 
van Financien en van Sociale Zaken, tot 
wijziging van de wet van 29 November 
1935, Staatsblad no . 685. 

Op grand van § 1 der Verordening No. 
23/I940 en in overeenstemming met de §§ 2 

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

Artikel 1. 

In artikel 6, ender e, van § 55 der wet van 
29 November 19::15, Staatsblad no. 685, wordt, 
uitsluitend bij de toepassing voor het jaar 
1940, in de pleats van f 70,000,000 gelezen 
f 90,000,000. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 15 Juni 1942. 
Wnd. S.-G. v . h. Dep. v. F., 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 
Wnd. S.- G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Uitl'eg. :,5 Aug. 1942). 

(Stet. no. 125) 
20 Juni 1942. VIJFDE BESCHIKKING 

van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien, tot uit
voering van het Besluit op de lnkom
stenbelasting 1941 (Vijfde Uitvoerings
beschikking Inkomstenbelasting 1941). 
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De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien; 

Gelet op artikel 59 van het Besluit op de 
Inkomstenbelasting 1941 en in overeenstem
ming met de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Neder!andsche gebied; 

Heeft goedgevonden en verstaan te 
bepalen : 

Artikel 1. 
(r) Voor de heffi.ng van de inkomstenbe

Jastin~ wordt de ondernemingsbelasting niet 
als verschulaigd beschouwd v66r aen dag, 
aangegeven door de dagteekening van het 
aanslagbiljet, of, zoo deze dagteekening na 
het einde van het belastingjaar der onderne
mingsbelasting valt, v66r den dag, waarop 
het belastingjaar eindigt. 

(2) Het eerste lid is niet van toepassing, 
indien een besluit tot het staken van het be
d rijf is genomen en aan dat besluit een begin 
van uitvoering is gegeven. Het is evenmin 
van toepassing bij uittreding of toetreding 
van vennooten, voor zoover bij het bepalen 
van het, wegens de uittreaing of toetreding, 
aan of door hen verschuldigde afzonderlijk 
rekening worat gehouden met reeds ver
schuldigde ondernemingsbelasting. 

Artikel 2. 
In artikel 36 der Eerste Uitvoeringsbe

schikking Inkomstenbelasting 1941 wordt 
lid 4 vervangen door : 

(4) Voor de toepassing van het eerste lid 
worden rechtspl!rsonen, welke zich uitslui
tend of nagenoeg uitsluitend het behoud van 
natuurschoon ten doe! stellen, met natuur
lijke personen gelijkgesteld. 

(5) Het in lid I onder 3°. vereischte is niet 
van toepassing. indien het aantal aandeel
houders, niet meer dan twintig bedragen 
hebbende, uitsluitend door erfenis, legaten, 
schenkingen en ontbindingen van huwelijks
gemeenschappen gestegen is tot meer dan 
twint ig, mits , nadat het aantal aandeelhou
ders gestegen was tot weer dan twintig, dat 
aantal niet door andere dan de genoemde 
oorzaken verder gestegen is. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treeat in werking op den 

dag van haar afkondigmg met terugwerkende 
kracht tot r Januari 1941. 

De waarnemend Secretaris-Generaal 
v . h. Departement van Financien, 

H. POSTMA. 

(Uitgeg. I Juli 1942.) 

(Stet. no. 125) 
20 Juni 1942. TWEE DE BESCHIKKING . 

van den Secretaris-Generaal van het 
D epartement van Financien, N °. 72. 
tot aanvulling van het Besluit op de 
Vennootschapsbelasting 1942 (Tweede 
Aanvullingsbeschikking Vennootschaps
belasting 1942). 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien ; 

Gelet op artikel 24 van het Besluit op de 
Vennootschapsbelasting 1942 en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 der Verorde-
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ning N°. 3/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette N ederlandsche ge bied; 

Heeft goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Artikel 1. 

(1) Voor de hefting van de vennootschaps
belasting wordt de ondernemingsbelasting 
niet als verschuldigd beschouwd v66r den 
dag, aangegeven door de dagteekening van 
het aanslagbiljet, of, zoo deze dagteekening 
na het einde van het belastingjaar der onder
nemingsbelasting valt, v66r den dag, waarop 
dit belastingjaar eindigt. 

(2) Het eerste lid is niet van toepassing, 
indien een besluit tot ontbinding van den 
belastingplichtige is genomen, noch indien 
een besluit is genomen tot het staken van 
het bedrijf, dat den belastingplicht voor 
de vennootschapsbelasting teweegbracht, 
mits aan zoodanig besluit een begin van uit
voering is gegeven. 

Artikel 2. 

De aanslagbiljetten van de vennootschaps
belasting warden, met afwijking in zooverre 
van artikel ~ der wet van 22 Mei 1945 (Staats
blad n°. 22) op de invordering van 's Rijks 
directe belastingen, verzonden door den in
specteur der belastingen. 

Artikel 3. 
Deze beschikking wordt geacht tegelijk 

met het Besluit op de Vennootschapsbelas
ting 1942 in werking te zijn getreden. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. POSTMA. 

( Uitgeg. 1 Juli 1942.) 

(Stet. no. 125) 
20 ]uni 1942. TWEEDE BESCHIKKING 

van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien, N°. 72, 
tot aanvulling van het Besluit op de 
Vermogensbelasting 1942 (Tweede Aan
vullingsbeschikking Vermogensbelasting 
1942). 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien; 

Gelet op artikel 22 van het Besluit op de 
Vermogensbelasting 1942 en in overeenstem
ming met de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 
3/1940 van den Rijksconmissaris voor het 
bezette N ederlandsche gebied ; 

Heeft goedgevonden en verstaan te. be
palen: 

Artikel 1. 

Voor de hefting van de vermogensbelasting 
wordt de voor eenig belastingjaar verschul
digde ondernemingbelasting als verschul
digd beschouwd, zoodra dat belastingjaar is 
aangevangen. Voor de toepassing van artikel 
7, onder lid 4, van het Besluit op de Vermo
gensbelasting 1942 wordt de in den vorigen 
zin bedoelde belastingschuld beschouwd als 
betrekking hebbende op een verstreken tijd
vak, ook voor zoover zij naar het bedrijfs
kapitaal wordt geheven. 

Actikel 2. 

De aanslagbiljetten van de belasting, ge
heven krachtens het Besluit op de Verma-
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gensbelasting 1942, warden, met afwijking 
in zooverre van artikel 2 der wet van 22 Mei 
1845 (Staatsblad n°. 22) op de invordering 
van 's Rijks directe belastingen, verzonden 
door den inspecteur der belastingen. 

Artikel 3 , 
Deze beschikking wordt geacht tegelijk 

met het Besluit op de Vermogensbelasting 
1942 in werking te zijn getreden. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. POSTMA. 

( Uitgeg. 1 Juli 1942.) 

(Stet. no. 118) 
22 ]uni 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij, N°. 
8453, Afdeeling X, Directie van den 
Landbouw, ter uitvoering van de Acht
ste Verordening van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatrege
len op administratiefrechtelijk gebied 
(aanpassing van de wettelijke voorschrif
ten, waarvan de uitvoering aan het De
partement van Landbouw en Visscherij 
is opgedragen). 

Op grand van artikel 31 van de Achtste 
verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied (Verordening N°. 152/1941) 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 van 

. de Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

De bepalingen van de Eerste en van de 
Tweede Beschikking ter uitvoering van de 
Achtste Verordening van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende bijzondere maatregelen op admi
'nistratiefrechtelijk gebied vinden overeen
komstige toepassing ten aanzien van de wet
telijke voorschriften, met de uitvoenng waar
van het Dei;>artement van Landbouw en 
Visscherij is of zal warden belast, zoo dikwijls 
in die voorschriften aan gemeentelijke of pro
vinciale organen een taak is opgedragen of 
een bevoegdheid is toegekend. 

Artikel 2. 

Het bepaalde m artikel 13, eerste lid, arti
tel 24, onder 5, en artikel 28 van de Achtste 
Verordening betreffende bijzondere maatrege
len op administratiefrechtelijk gebied vindt 
overeenkomstlge toepassing ten aanzien van 
in het vorig artikel bedoelde voorschriften, 
zoo dikwijls daarin een besluit van den ge
meenteraad, onderscheidenlijk van de Pro
vinciale Staten, is vereischt. 

Artikel 3. 
De beschikking van den Secretans-Gene

raal van het Departement van Landbouw en 
Visscherij van 2 Sei;>tember 1941, n°. 8918, 
afdeeling X, Directie van den Landbouw, 
ter uitvoer;ng van de Achtste Verordening 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende bijzondere 
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maatregelen op administratiefrechtelijk ge
bied, wordt ingetrokken. 

Artikel 4. 
1. Deze beschikking wordt bekendgemaakt 

in de Nederlandsche Staatscourant. 
2. Zij treedt in werking met ingang van 

den dag na dien der dagteekening, onderschei
denlijk der eerste dggteekening, _van de 
Staatscourant, waarin zij is bekendgemaakt. 

's-Gravenhage, 22 Juni 1942. 
S.-G. u. h. Dep. v. L. en V., 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg . 20 Juni 1942.) 

(Stet. no. 123) 
22 Juni 1942. BESLUIT van den Secreta

ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, N°. 749 D I/doss. 33, 
Afdeeling Volksgezondheid, in verband 
met de Wijziging van het Algemeen 
Besluit (Warenwet). 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken; 

Gelet op artikel 2 van zijn besluit van 7 
April 1942 tot wijziging van het Algemeen 
Besluit (Warenwet) (Staatsblad 1925, n°. 26~) 
en tot het aanbrengen van daarmede samen
hangende wijzigingen (Nederlandsche Staats
courant van 8 Juni 1942, n°. 108); 

Heeft goedgevonden: 
het Algemeen Besluit (Warenwet) (Staats

blad 1925, n°. 262), zooals dit luidt na de 
daarin bij Koninklijk besluit van 13 Septem
ber 1935 (Staatsblad n°. 750), II ']uni 1937 
{Staatsblad n°. 849) en 13 Juni 1938 (Staats
blad n°. 857) en bij zijn besluit van 7 April 
1942 (Nederlandsche Staatscourant van 8 Juni 
1942, n°. 108) aangebrachte wijzigingen, als 
bijlage dezer beschikking in de Nederland
.sche Staatscourant te plaatsen. 

's-Gravenhage, 22 Juni 1942, 
De waarnemend Secretaris-Gen. uoornoemd, 

VERWEY. 

ALGEMEEN BESLUIT (Warenwet) (Staats
blad 1925, N°. 262), zooals dit is gewijzigd. 

Artikel 1. 

1. De bereiding, de verpakking of de be
handeling van eet- of drinkwaren mag, be
houdens het in het tweede lid van dit artikel 
en het in artikel 8 bepaalde, uitsluitend ge
schieden in ruimten, welke: 

a. niet dienen als slaap- of woongelegen
heid of als stal of tot berging van dieren en 
welke van ruimten, die voor deze doeleinden 
gebruikt worden, deugdelijk zijn afgeschei
den; 

b. deugdelijk zijn afgescheiden van mest
vaalten, beerputten, privaten, urinoirs en 
riolen, en welke ruimten zich bevinden in 
perceelen, waarvan de privaten en urinoirs 
in zindelijken en goed onderhouden staat 
verkeeren, de eerste voorzien van closetpa
pier, en welke ruimten zoodanig zijn ingericht, 
-dat in de onmiddellijke nabijheid der pri
vaten en urinoirs voor het gebruik gereed 
zijnde waschge!egenheden met zeep en schoo
nen handdoek aanwezig moeten zijn; 
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c. voldoende schoongehouden, verlicht en 
gelucht zijn , in zindelijken en goed onder
houden staat verkeeren en geen voorwerpen 
bevatten, welke niet in zindelijken staat 
verkeeren; . 

d. geen artikelen - andere dan eet- en 
drinkwaren of grondstoffen daarvoor - be
vatten, welke onaangename getiren versprei
den, zooals b.v. mest , keukenafval, slacht
afval , carbol, lysol, petroleum e. d., tenzij 
deze artikelen zoodanig zijn afgesloten, dat 
verspreiding van geuren wordt voorkomen, 
noch artike!en of waren, waarvan de ver
werking bij de in de ruimten te bereiden eet
of drinkwaren niet toegestaan is; 

e. voorzien zijn van deugdelijke vloeren 
met een gelijkmatig en gesloten oppervlak 
en, voor zoover bij de bereiding, verpakking 
of behandeling der eet- en drinkwaren water 
in aanmerkelijke hoeveelheid wordt gebruikt 
- wat onder meer geacht wordt het geval te 
zijn bij consumptieijsbereidplaatsen, slacht
plaatsen van wild en gevogelte en bereid- en 
verkoopplaatsen. bij vischhandelaren in ge
bruik - voorzien zijn van vloeren, vervaar- ' 
digd van een materiaal, dat geen vocht op
neemt of doorlaat, zonder Scheuren of on
noodige verdiepingen. Deze vloeren moeten 
zooveel helling hebben, dat het spoel- en 
schrobwater hetzij rechtstreeks, hetzij door 
open goten gemakkelijk wegvloeit naar met 
afneembaren rooster gedekte en van stank
afsluiter voorziene kolken, van waar het 
water buiten het perceel wordt weggevoera, 
tenzij de directeur van den keuringsdienst, 
in verband met het bedrijf, met een andere 
wijze van afvoer genoegen neemt; 

f . voorzien zijn van effen, afwaschbare 
wanden en van een stofichte zolctering, voor 
zoover een zoldering aanwezig is; een en 
antler voor zoover de directeur van den 
keuringsdienst voor ae zindelijkheid in het 
bedrijf zulks noodig acht; 

g. zich bevinden in perceelen, waarin, 
behoudens het in het tweede lid van dit 
artikel bepaalde, als middel van watervoor
ziening uitsluitend aanwezig is een aanslui
ting aan de centrale drinkwaterleiding, waar
aan in alle ruin;ten, waarin de bereiding, 
verpakking of behandeling van eet- en drink
waren plaats vindt, water kan worden ont
trokken; 

h. niet door burgemeester en wethouders 
dier gemeente, waar de ruimten gelegen zijn, 
gelet op het advies van den directeur van 
den keuringsdienst, in een aan den gebruiker 
gericht aangeteekend met redenen omkleed 
schrijven met het oog op de volksgezondheid 
voor het doe! ongeschikt zijn geoordeeld. 

2. a. De bepalingeri van het eerste lid 
van dit artikel zijn niet van toepassing op de 
huisindustrie voor zoover het betreft eet
of drinkwaren welke naar hun aard bestemd 
zijn om na aflevering hetzij in fabrieken 
gereinigd en gesteriliseerd hetzij door den 
verbruiker zelf gereinigd en gekookt te 
worden, of ten aanzien waarvan door den 
Minister, met de uitvoermg van dit besluit 
belast, ontheffing is verleend. 

·b. De directeur van den keuringsaienst 
van het gebiea, waarbinnen het perceel ge
legen is, kan tot wederopzeggens en onder 
her stellen van voorwaarden toestemming 
verleenen : 
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aa. dat in plaats van of naast het middel 
van watervoorziening, in het vorige lid 
onder g, bedoeld, een anoer middel van 
watervoorziening in het perceel aanwezig is, 
dat - in verband met het bedrijf - deugde
lijk water in voldoende hoeveelheid oplevert. 
Voor zoover betreft de bacteriologische be
oordeeling, wordt water slechts deugdelijk 
geacht, indien het voldoet a;,n de eis~hen, 
gesteld in J-.et Normaalblad N 1028 betref
fende bacteriologisch-hygienische keuring van 
water; 

bb. dat naast de vorenbedoelde middelen 
van watervoorziening een antler middel 
aanwezig is, dat ondeugdelijk water oplevert, 
mits naar het oordeel van voornoemden 
directeur voldoende zekerheid bestaat, dat 
dit wa~er alleen zal warden gebezigd voor 
voeding van stoomketels, spoeling van clo
sets, besproeiing en dergelijke doeleinden; 

cc. dat een perceel, dat van deugdelijk 
water niet kan worden voorzien, voor de 
bereioing, de verpakking of de behandeling 
van eet- en drinkwaren wordt gebruikt; 

dd. dat in de ruimten, in het eerste lid, 
onder g, bedoeld geen toevoerleidingen voor 
water aanwezig zijn. 

3. Het in het eerste lid, onder a, b, c en d, 
bepaalde is ook van toepassing op het be
waren van eet- en drinkwaren anders dan in 
dicht gesloten metaal-, glas-. aardewerk, of 
houtverpakking. 

4. Vervalt . 
5. Burgemeester en wethouders nemen 

geen beschikking op grand van het hierboven 
in het eerste lid, onder h, bepaalde dan na 
ingewonnen advies van den directeur van 
den keuringsdienst. Zij deelen hun beschik
king binnen vier weken na ontvangst van 
bovenbedoeld advies mede aan den directeur 
van den keuringsdienst en aan den betrokken 
inspecteur der Volksgezondheid. 

6. De gebruikers of de eigenaars der ruim
ten en de inspecteur van de Volksgezondheid, 
belast met het toezicht op de naleving van 
de Warenwet (Staatsblad 1935, n°. 793) kun
nen van de beslissing van burgemeester en 
wetgouders, bedoeld in het eerste lid, onder 
h, binnen drie weken, nadat hun deze beslis
sing is medegedeeld, in beroep gaan bij 
Gedeputeerde Staten van de provincie, 
waarin de ruimten gelegen zijn. 

Artikel 2. 

De bereiding, verpakking, bewaring, be
handeling en het vervoer van eet- en drink
waren mag uitsluitend geschieden op zinde
lijke wijze en zoodanig, dat verontreiniging 
voldoende wordt voorkomen. 

Artikel 3. 
Bij de bereiding, verpakking, bewaring, 

behandeling en het vervoer van eet- en drink
waren mag niet gebruik worden gemaakt 
van werktuigen, gereedschappen, vaatwerk 
of verpakkingsmaterialen, welke : 

a. niet in zindelijken of goed onderhouden 
staat verkeeren; 

b. aan de eet• en drinkwaren lood, zink 
. of andere bestanddeelen kunnen afgeven in 

hoeveelheden, die schadelijk voor de gezond
heid kunnen zijn of genoemde waren kunnen 
verontreinigen ; 

c. gereinigd zijn met antler water dan 
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bedoeld in artikel 1, eerste lid, letter g, be
houdens het bepaalde in artikel 1, tweede 
lid, letter b. 

Hetzelfde geldt voor het gebruik maken 
van vervoermiddelen, echter slechts voor 
zoover deze met de eet- en drinkwaren of de 
daarvoor gebezigde grondstoffen in aanraking 
kunnen komen. 

Artikel 3bis. 
· Eendeneieren of deelen daarvan mogen 
niet gebruikt worden of gebruikt zijn bij de 
bereiding van eet- of drinkwaren, noch ook 
aanwezig zijn in perceelen, waar eet- en 
drinkwaren worden bereid, tenzij de direc
teur van den keuringsdienst van waren voor 
het gebied, waarin die bereiding p!aats vindt, 
van deze bepaling schriftelijk ontheffing heeft 
verleend. 

2. Aan deze ontheffing kunnen voorwaar
den worden verbonden, bij niet-nakoming 
waarvan de ontheffing kan worden ingetrok
ken. 

3. Degene, aan wien een ontheffing is ge
weigerd, of die zich met een aan een ontheffing 
verbonden voorwaarde niet kan vereenigen. 
kan binnen veertien dagen na ontvangst van 
de weigering of van de ontheffing in beroep 
komen bij Onzen Minister, belast met de uit
voc.-ing van dit besluit. 

Artikel 4. 
Groenten, vruchten, wortel- en knolge

wassen, welke ook rauw door den mensch 
kunnen worden gebruikt , mogen, nadat zij 
geoogst, geplukt of gerooid zijn, niet behan
deld worden met oppervlaktewater, dat door 
den directeur van den keuringsdienst, binnen 
welks gebied het water zich bevindt, in over
leg met den betrokken inspecteur van de 
Volksgezondheid, belast met het toezicht op 
de naleving van de Warenwet (Staatsblacl 
1935, n°. 793), voor dat doe! ongeschikt is 
verklaard. 

Artikel 5. 
De bereiding, verpakking of behancteling 

van eet- en urinkwaren in perceelen, waarin 
een geval van typhus, paratyphus, dysenterie 
of cholera voorknmt, mag niet geschieden, 
tenzij de burgemeester der gemeente, waarin 
het perceel gelegen is, na ingewonnen advies 
van den Geneeskundig Inspecteur van de 
Volksgezondheid daarvoor schriftelijk toe
stemming heeft verleend . Genoemde inspec
teur hoort, alvorens advies uit te brengen. 
den directeur van den keuringsdienst. 

Artikel 6. 
Waren, welke giftige bestanddeelen be

vatten, moeten voorzien zijn van een in het 
oog vallend opschrift, waaruit haar giftigheid 
blijkt, met vermelding van de wijze, waarop
nadeel voor de gezondheid of vergiftiging bij 
het gebruik kunnen worden voorkomen. 

Artikel 6a. 
I. De aanduiding .,voor diabetic1" of 

.,voor lijders aan suikerziekte" of eenige 
andere aanduiding, waaruit zou kunnen war
den afgeleid, dat de waar meer in het bijzon
der bestemd of geschikt zou zijn voor lijders 
aan suikerziekte, mag voor eemgerlei eet- of 
drinkwaar uitsluitend warden gebezigd, in
dien de waar geen verzoetingsmiddelen bevat , 
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o! geen andere verzoetingsmiddelen dan die, 
waarvan de naam, alsmede het gewichtsper
centage in de waar aanwezig, duidelijk zicht
baar en leesbaar op de verpakking is vermeld. 

2. Wij kunnen ontheffing verleenen van 
den eisch, vervat in het vorige lid en kunnen 
daarbij voorwaarden stellen. 

Artikel 7. 
Volr de bereiding van eet- en drinkwaren 

mag slechts deugdelijk water worden gebruikt 
of water, voor welks gebruik tot dat doe! de 
directeur van den keuringsdienst, binnen 
welks gebied het water zich bevindt, toestem
ming heeft verleend. Ook mogen voor die 
bereiding geen grondstoffen worden in voor
raad gehouden of gebezigd, welke in ondeug
delijken toestand verkeeren, tenzij het hoofd 
van het bedrijf, waarin de grondstoffen 
worden aangetroffen, ten genoegen van den 
directeur van den keuringsdienst aanneme
lijk maakt, dat deze grondstoffen v66r de 
bereiding een bewerking zullen ondergaan, 
waardoor zij in deugdelijken toestand zullen 
kunnen komen. 

Artikel 8. 
De bepalingen van artikel I, eerste lid, 

onder a, b en d, zijn niet van toepassing op 
de winning van melk. 

Artikel 9. 
Een toestemming, verleend ingevolge 

artikel r, tweede lid, onder b, wordt ingetrok
ken, indien de gronden daarvoor zijn ver
vallen of indien een der gestelde voorwaarden 
niet wordt nagekomen. 

Artikel ro. 
Dit besluit treedt in werking drie maanden 

na den dag zijner afkondiging, met uitzon
dering van de bepalingen van artikel r, eerste 
lid, onder b, f en g, welke twee jaar na ge
noemden dag in werking treden. 

Artikel rr. 
Dit besluit kan worden aangehaald onder 

den titel: Algemeen Besluit (Warenwet), met 
vermelding van den jaargang en het nummer 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Behoort bij beschikking van den Secreta
ris-Generaal van het Departemer.t van 
Sociale Zaken van 22 Juni 1942, n°. 749 
D I/doss . 33, afd. Volksgezondheid. 

Mij bekend 
De waarnemend Secretaris-Generaal 

van het Departement u. Socia[e Zaken. 
VERWEY. 

(Stet. no. 118) 
22 ]uni 1942. BESLUIT van de Secretaris

sen-Generaal van de D epartementen van 
Justitie en van Landbouw en Visscherij, 
N°. 7241, Afd . IX, Letter B, Directie 
van den Landbouw (Uitvoeringsbesluit, 
behoorende bij het Pachtbesluit). 

De Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie en van Landbouw en 
Visscherij; 

Op grond vaI} artikel 89 van het Pacht
besluit en artikel 5, sub 2, van de Verorde-
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ning N°. 196/1941, gelet op artikel 2 der Ver
ordening N°. 196/1941 en in overeenstemming 
met de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 
van den Rijkscommi ssaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied ; 

Hebben goedgevonden te bepalen: 

Artikel r . 
In dit Besluit wordt verstaan onder: 
,,Secretarissen-Generaal" : de Secretaris

sen-Generaal van de Departementen van 
Justitie en van Landbouw en Visscherij. 

Artikel 2. 

Bij benoeming van een deskundig lid 
van de Grondkamer zal de Grondkamer met 
den Boerenleider der provincie overleg plegen 
omtrent de aan de Secretarissen-Generaal 
in te zenden aanbeveling. 

Wanneer de Grondkamer en de Boeren
leider der provincie niet tot overeenstemming 
komen, zendt de Grondkamer haar aanbeve
ling in te zamen met de door den Boerenlei
der der provincie schriftelijk vastgelegde 
bezwaren. In dit geval nemen de Secretaris
sen-Generaal geen beslissing dan na overleg 
met den Boerenleider. 

Artikel 3 . 
(1) De Boerenleider der provincie is be

voegd om op zittingen van een in zijn ambts
gebied gevestigde Grondkamer aanwezig te 
zijn. 

(2) Met verlof van den Voorzitter kan hij 
aldaar het woord voeren. 

Ook kan hij den Voorzitter verzoeken de 
aanwezige partijen en getuigen de door hem 
opgegeven vragen te stellen; de Voorzitter 
geeft aan dit verzoek gevolg, tenzij daartegen 
bepaaldelijk bezwaren bestaan. 

(3) V 66r de zitting zal hem, op zijn verzoek 
inzage van stukken worden gegeven en hij 
zal, eveneens op zijn verzoek, een afschrift 
ontvangen van de beslissing van de Grond
kamer. Dit afschrift zal hem worden toege
zonden zooveel mogelijk tegelijk met de 
schriftelijke mededeeling van de beslissing 
aan partijen. 

Artikel 4. 
De Secretarissen-Generaal zullen de Grond

kamer niet belas en met de uitvoering van 
opdrachten, als bedoeld in art iKel 49, lid 3, 
van het Pachtbesluit, dan na gepleegd over
leg met den Boerenleider. Met betrekking 
tot het in den vorigen volzin bepaalde kun
nen tevens de Boerenleiders der provincies 
worden ingeschakeld. 

Artikel 5. 
De Secretarissen-Generaal zullen geen 

richtlijnen vaststellen, als bedoeld in artikel 
49, lid 5, van het Pachtbesluit, dan na ge
pleegd overleg met den Boerenleider. 

Artikel 6 . 
Op grond van het bepaalde in artikel 53, 

lid 2, van het Pachtbe; luit kan de Boeren
leider der provincie b ij de Centrale Grond.Ka
mer beroep instellen tegen bepaalde beslis
singen van een in zijn ambtsgebied gevestigde 
Grond.<:am~r. D.! B.>erenleider der provincie 
beoordeelt, of het geval principieele beteeke
nis heeft. 
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Artikel 7. 
De Boerenleider der provincie is bevoegd 

om op de zitting der Centrale Grondkamer, 
waar een door hem ingesteld beroep w ordt 
behandeld, aanwezig te zijn. Artikel 3, lid 2 
en 3, is van toepassing. 

Artikel 8. 
Voordat de Grondkamer richtlijnen vast

stelt, als bedoeld in art ikel 76 van het Pacht
besluit, p!eegt de Grondkamer, na het hooren 
van den bevoegden Rijkslandbouwconsulent 
overleg met den Boerenleider der .provincie. 

Artikel 9. 
De Secretarissen-Generaal zullen niet 

overgaan tot de instelling van den Grondraad, 
bedoe!d in artikel 62, lid 1, van het Pacht
besluit, dan na gepleegd overleg met den 
Boerenleider. 

Artikel ro. 
Voor de benoeming door de Secretarissen

Generaal van de in artikel 65 van het Pacht
besluit bedoelde, niet tot de rechterlijke 
macht behoorende personen tot leden van de 
Pachtkamer wordt een aanbeveling opge
maakt door den Boerenleider. 

Artikel 1 r. 
Ingeval een pachter krachtens artikel 30, 

lid 1 van het Pachtbesluit een verzoek bij de 
Pachtkamer indient tot verlenging van een 
pachtovereenkomst, welke voor den duur 
van ten minste twaalf jaren voor een hoeve 
is aangegaan, zal de Pachtkamer den Boeren
leider der provincie binnen veertien dagen, 
nadat bedoeld verzoek is ingekomen, hiervan 
schriftelijk kennis geven, ten einde dezen 
in de ge!egenheid te stellen om, binnen een 
termijn van veertien dagen, zijn meening 
omtrent bedoeld verzoek kenbaar te maken. 
De Boerenleider der provincie ontvangt op 
zijn verzoek een afschrift van de beslissing, 

Artikel 12. 

(1) De Boerenleider der provincie is be
voegd om op zittingen van de in zijn ambts
gebied gevestigde Pachtkamers -aanwezig te 
zijn. 

(2) Met verlof van den Voorzitter kan hij 
aldaar het woord voeren. 

Ook kan hij den Voorzitter verzoeken de 
aanwezige partijen en getuigen de door hem 
opgegeven vragen te stellen; de Voorzi tter 
geeft aan dit verzoek gevolg, tenzij daartegen 
bepaaldelijk bezwaren bestaan. 
. (3) Voor de zitting zal hem op zijn verzoek 
mzage van stukke~ worden gegeven en hij 
zal, eveneens op z11n verzoek, een afschrift 
ontvangen van de beslissing van de Pacht
kamer. Dit afschrift zal hem worden toege
zonden zooveel mogelijk tegelijk met de 
schriftelijke mededeeling aan partijen. 

Artikel 13. 
De Boerenleider der provincie is bevoegd 

om op de zitting van de Pachtkamer van 
het gerechtshof te Arnhem, waar een zaak 
die zijn provincie betreft, wordt behandeld: 
aanwezig te zijn. 

Artikel 12, lid 2 en 3, is van toepassing. 
Artikel 14. 

Voor de benoeming door de Secretarissen-
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Generaal van de in artikel 73, lid 2, van het 
Pachtbesluit bedoelde, niet tot de rechter
lijke macht behoorende personen tot leden 
van de Pachtkamer van het gerechtshof te 
Arnhem wordt een aanbeveling opgemaakt 
door den Boerenleider. 

Artikel 15. 
Voor zoover de nadere regelen, bedoeld in 

artikel 89 van het Pachtbesluit, in eenig ver
band staan m et de uitvoering van de taak 
van den Nederlandschen Landstand, zooals 
deze omschreven wordt in de Verordening 
N°. 196/1941 van den R ijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, komen ge
noemde regelen niet tot stand dan na overleg 
met den Boerenleider. 

Artikel 16. 
De Boer~nleider der provincie kan zich, 

waar hem m dit Besluit de bevoegdheid is 
gegeven om op een zitting aanwezig te zijn, 
door een van zijnentwege schriftelijk ge
machtigde doen vertegenwoordigen. De 
schriftelijk gemachtigde heeft dan de be
voegdheden, welke in dit Besluit aan den 
Boerenleider der provincie zijn gegeven. 

Artikel 17. 
Met betrekking tot de persoon van den 

N ederlandschen Landstand, die overeenkom
stig het bepaalde in dit Besluit op eenigerlei 
wijze zijn ingeschakeld, vindt het bepaalde in 
artikel 60 van het Pachtbesluit overeenkom
stige toepassing. 

Artikel 18. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

van zijn afkondiging in de Nederlandsche 
Staatscourant en kan worden aangehaald 
als: Uitvoeringsbesluit , behoorende bij het 
Pachtbesluit. 

's-Gravenhage, 22 Juni 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. Just., ScHRIEKE. 

S .-G. Dep. v. L. en V ., . H. M. HIRSCHFELD. 

( Uitgeg. 22 ]uni 1942.) 

(Stet. no. 201) 
22 ]uni 1942. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, ·n°. 3, houdende 
wijziging van het ,,Postspaarbankbe
sluit". 

In overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Neder!andsche 
gebied en gelet op art. 5 van de ,, Postspaar
bankwet" wordt bepaald : 

Artikel r. 
Artikel 13 van het ,,Postspaarbankbesluit" 

wordt als volgt gewijzigd : 
,,r. Terugbetalingen tot een gezamenlijk 

bedrag van ten hoogste f 100 in zeven dagen 
kunnen rechtstreeks ,geschieden door of 
vanwege het kantoor, hetwelk door den di
recteur op het spaarbankboekje is aangewe
zen. 

2. De directeur is bevoegd rechtstreeksche 
terugbetalingen tot een d oor hem vast te 
stellen gezamenlijk bedrag van ten hoogste 
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f roo in zeven dagen door of vanwege alle 
andere kantoren te doen geschieden. Hij 
kan met betrekking tot deze betalingen zoo
,danige beperkingen en voorwaarden vaststel-
1en als hem dienstig voorkomen. 

3. Door een rechtstreeksche terugbetaling 
mag het tegoed van een boekje niet beneden 
25 cent dalen ." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
van zijn afkondiging. 

's-Gravenhage , 22 Juni 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

( Uitgeg. IS Oct. 1942. ) 

(Stet. no. 129) 
24 ]uni 1942. BESLUIT van den Secreta

ris-Generaal van het Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten betreffen
de het plaatsen van advertenties in 
nieuwsbladen en tijdschriften. 

Op grond van § I der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
Onder ,,nieuwsbladen" en ,,tijdschriften" 

wordt verstaan: drukwerken, welke met tus
schenruimten van ten hoogste drie maanden 
in voortdurende opeenvolging verschijnen. 

Artikel 2. 

Onder ,,advertenties" wordt verstaan: in 
opdracht opgenomen mededeelingen, waar
van de opdrachtgever de bewoordingen be
paalt en welke niet door -een journalist tot 
opname zijn bestemd. 

Artikel 3. 
Advertenties in nieuwsbladen en tijdschrif

ten moeten zoodanig worden opgesteld, dat 
<luidelijk blijkt, dat zij niet behooren tot het 
redactioneele gedeelte. 

Artikel 4. 
Advertenties in nieuwsbladen en tijdschrif

ten moeten naar inhoud en vorm aan de vol
gende eischen voldoen: 

a) zij behooren zakelijk zonder kennelijke 
misleiding of overdrijving te zijn; 

b) zij mogen niets bevatten, dat er toe 
leiden kan de belangen of het streven naar 
gemeenschap van het Nederlandsche volk, 
.zijn kultuur of economisch !even te verzwak
ken of de godsdienstige gevoelens van an
deren te kwetsen; 

c) zij mogen niets inhouden, dat de eer of 
bet welzijn van een antler wederrechtelijk 
aantast of zijn goeden naam schaadt; 

d) zij mogen niets inhouden, dat om andere 
redenen in strijd is met_ de openbare orde en 
,goede zeden. 

Artikel s. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Volksvoorlichting en Kunsten kan 
nadere voorschriften in het belang van de 
volksvoorlichting vaststellen, waaraan ad
vertenties moeten voldoen. Deze voorschrif-
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ten worden openbaargemaakt in de Neder
landsche Staatscourant. 

Artikel 6. 
De uitgever behoort dengene, die in feite 

de leiding heeft over het advertentiegedeelte 
van een nieuwsblad of tijdschrift, als adver
tentiechef te vermelden onder de in artikel 
r8, 3de lid (onder 2) , van het Journalistenbe
sluit bedoelde vermelding op elk exemplaar 
van een nieuwsblad of tijdschrift. 

Artikel 7. 
De uitgever en de advertentiechef zijn ver

plicht naar beste weten en kunnen er voor 
zorg te dragen, dat het advertentiegedeelte 
van een nieuwsblad voldoet aan de in dit 
besluit en de nadere bepalingen van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Volksvoorlichting en Kunsten vervatte 
richtlijnen. 

Artikel 8. 
(r) Een uitgever of een advertentiechef, die 

zijn hem door dit besluit opgelegden plicht 
verwaarloost, pleegt een beroepsovertreding. 
De Secretaris-Generaal van het Departement 
van Volksvoorlichting en Kunsten kan in 
dat geval den uitgever of den advertentiechef 
tuchtrechtelijk straffen met: 

a) een waarschuwing; 
b) een geldboete van ten hoogste twee dui

zend gulden. 
(2) De Secretaris-Generaal voornoemd kan 

bovendien in . zeer ernstige gevallen, indien 
hij zulks in het openbaar belang noodzakelijk 
acht, een nieuwsblad voor bepaalden of on
bepaalden tijd verbieden advertenties te 
plaatsen. 

(3) De beschikkingen, bedoeld in het eerste 
lid, onder b, staan gelijk met een vonnis 
in kracht van gewijsde. Zij zijn op bevel 
van den Secretaris-Generaal terstond uitvoer
baar, volgens de bepalingen van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering op een 
grosse, welke aan het hoofd voert de woor
den: ,,In naam van het Recht." 

Artikel 9. 
(r) Dit Besluit kan worden aangehaald als: 

Advertentiebesluit 1942. 
(2) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 24 Juni 1942. 

S.-G. Dep. v. V. en K., T. GoEDEWAAGEN. 

(Uitgeg. 7 Juli 1942.) 

(Stet, no. 131) 
24 ]uni 1942. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van So
ciale Zaken, tot nadere wijziging van 
het Koninklijk bsluit van 2 December 
I9I6 (Staatsblad n°. 522) tot vaststelling 
van algemeene regelen voor het verlee
nen van subsidien ten behoeve van werk
loozenkassen, laatstelijk gewijzigd bij 
besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken van 
r8 December I94I (Ned. Staatscourant, 
n°. 248). 

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

Artikel 1. 

De aanhef van artikel 1 van het Werkloos
heidsbesluit 1917 wordt als volgt gelezen: 

Dit besluit verstaat onder: 
werkloozenkas: de kas eener organisatie van 

personen, welke is opgericht voor de arbei
ders , bij die organisatie aangesloten, gevormd 
wordt door bijdragen van die arbeiders en 
ten doe! heeft hun bij onvrijwillige werkloos
heid een uitkeering te verzekeren. 

Artikel 2. 

Artikel 15, lid 1 en 2, van het Werkloos
heidsbesluit 1917 worden gelezen als volgt: 

1. Het besluit tot ontbinding eener gesub
sidieerde vereeniging dan we! van haar 
werkloozenkas, zoomede dat tot overgang 
van een gesubsidieerde vereeniging met haar 
werkloozenkas in een andere zoodanige ver
eeniging, moet binnen acht dagen na den dag, 
waarop het is genomen, worden medegedeeld 
aan den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Sociale Zaken . 

2. Het in het vorige lid bedoelde besluit 
tot overgang behoeft de goedkeuring van den 
aldaar genoemden Secretaris-Generaal, die 
deze goedkeuring afhankelijk kan maken van 
het voldoen aan door hem te stellen voor
waarden ten aanzien van den overgang van 
de gelden der werkloozenkassen. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op 28 ]uni 

1942. 
De afkondiging van dit besluit zal in de 

Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 
's-Gravenhage, 24 ]uni 1942. 

De waarnemend Secretaris-Gen. voornoemd, 
VERWEY . 

(Uitgeg. 9 Juli 1942.) 

(Stet. no. 126) 
25 ]uni 1942. BESL UIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Financien tot wijziging van de Bierwet 
1917 (wet van 20 Januari 1917, Staats
blad n°. 190) . 

Op grond van§ 1 der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

HOOFDSTUK I. 
Verhooging van den acctjns. 

Artikel 1. 

In het derde lid van artikel 1 van de Bier
wet 1917 (wet van 20 Januari 1917, Staats
blad n°. 190) wordt in de plaats van ,.drie 
gulden" gelezen : vier gulden en twintig 
cent. 

HOOFDSTUK II. 
Navordering van den accijns. 

Artikel 2 . 

(1) Ten aanzien van de hoeveelheden bier, 
daaronder begrepen de nog niet geheel afge-
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werkte brouwsels, welke de bierbrouwers op 
6 Juli 1942 voorhanden hebben, wordt de 
verhooging van den accijns nagevorderd. 

(2) Deze navordering beloopt een gulden 
en twintig cent per hectolitergraad, berekend 
volgens artikel 1 van de Bierwet 1917. 

Artikel 3. 
(1) De bierbrouwers zijn verplicht van de 

bij hen op 6 Juli 1942 aanwezige hoeveel
heden bier v66r 10 Juli 1942 aangifte te 
doen bij den ontvanger der accijnzen, onder 
wiens kantoor de brouwerij is gevestigd. 

(2) H et nagevorderde bedrag wordt door 
den ontvanger vastgesteld en bij kennisge
ving aan den bierbrouwer medegedeeld. 

Artikel 4. 
(1) Het nagevorderde bedrag moet, telkens 

voor een/derde gedeelte, worden betaald 
v66r den twintigsten dag van de maanden 
September, October en November 1942. 

(2) De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien kan deze termijnen 
verlengen. 

(3) De verschuldigde bedragen zijn invor
derbaar bij parate executie. De bepalingen 
van artikel 291, eerste tot en met vijfde lid, 
van de Algemeene wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38) zijn ten deze van toepas
sing. 

HOOFDSTUK III. 
Strafbepalingen. 

Artikel 5. 
De bierbrouwer, die volgens artikel 3 tot 

aangifte gehouden, zijn verplichting niet of 
niet volledig nakomt dan we! een onjuiste 
aangifte doet of de krachtens artikel 9 door 
door den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien gegeven voorschriften 
overtreedt, wordt gestraft met een geldboete 
van ten hoogste duizend gulden. 

Artikel 6. 
(1) De feiten, strafbaar gesteld bij of krach

tens dit besluit , worden beschouwd als mis
drijven. 

(2) De feiten worden vanwege den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Fi
nancien vervolgd op de wijze, als bedoeld in 
den zesden titel van het vierde boek van het 
Wetboek van Strafvordering._ 

(3) De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien kan toestaan, dat de 
bij of krachtens dit besluit strafbaar gestelde 
feiten bij transactie worden afgedaan. 

Artikel 7. 
(1) Indien een bij of krachtens dit besluit 

strafbaar gesteld feit wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen de leden van het bestuur. 

(2) Geen straf wordt uitgesproken tegen 
den bestuurder, van wien blijkt, dat het feit 
buiten zijn toedoen is begaan. 

Artikel 8. 
De in zake van invoerrechten en accijnzen 

geldende bepalingen voor het geval van wan
betaling van geldboete zijn ten aanzien van 
ingevolge dit besluit opgelegde geldboeten 
van toepassing. 
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HOOFDSTUK IV. 
Slotbepalingen. 

Artikel 9. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financien stelt de voorschriften 
vast, welke ter aanvulling en ter uitvoering 
van dit besluit noodig zijn. 

Artikel 10. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 6 Juli 1942. 
's-Gravenhage, 25 Juni 1942. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F. , H. POSTMA. 

( Uitgeg. 2 Juli 1942.) 

(Stet. no. 187) 
25 Juni 1942. BESLUIT van de Secretaris

sen-Generaal van de Departementen van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
beschermi ,1g, van Landbouw en Vissche
rij en van J u , ti t ie betreffende het voeren 
van opleidingsaanduidingen door afge
studeerden van wettelijk gesubsidieerde 
middelbare technische scholen en daar
mee gelijkgestelden en betreffende de 
bescherming van den titel en de aan
duiding van ingenieur. 

Op grond van§ 1 van de Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§2 
en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

In dit besluit wordt verstaan onder ,,Secre
taris-Generaal": de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming. 

Artikel 2. 
De bezitter van bepaalde volgens artikel 29 

der Nijverheidsonderwijswet uitgereikte ge
tuigschriften zijn gerechtigd als blijk daar
van een aanduiding achter hun naam te 
voeren. 

Artikel 3. 
De getuigschriften, in het vorige artikel 

bedoeld, zijn: 
a. een eindgetuigschrift van een krach

tens de Nijverheidsonderwijswet gesubsidi
eerde middelbare technische dagschool; 

b. een eindgetuigschrift van een krachtens 
de Nijverheidsonderwijswet gesubsidieerde 
middelbare technische avondschool; 

c. een getuigschrift, gelijkwaardig met 
die, genoemd onder a, uitgereikt volgens 
artikel 29, eerste lid, tweede alinea, van die 
wet; 

d. een eindgetuigschrift van een krachtens 
die wet gesubsidieerde middelbare textiel
dagschool. 

Artikel 4. 
De in artikel 2 bedoelde aanduiding is voor 

een getuigschrift, bedoeld in artikel 3 onder: 
a. M.T.S. 
b. A.M.T.S. 
c. M.T. 
d. T.S. 
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Artikel 5. 
Tot het voeren van den titel van ingenieur 

is bij uitsluiting gerechtigd: 
a . hij, die aan de Technische Hoogeschool 

te Delft een van de in artikel 118 der Hooger
onderwijswet genoemde diploma's heeft ver
worven, dan we! in het be7it is van een van 
de v66r I Januari 1904 verworven diploma's, 
genoemd in artikel XX van de overgangs
bepalingen der wet van 22 Mei 1905, Staats
blad n°. 141, (zooals deze is gewijzigd bij de 
wetten van 9 Februari 1911 , Staatsblad n°. 
54, en II Juni 1921, Staatsb[ad n°. 782) ; 

b. hij, die aan de Landbouwhoogeschool 
te Wageningen het diploma van landbouw
kundig ingenieur heeft verworven, dan 
we! in het bezit is van het v66r 9 Maart 1918 
verworven diploma of de voor dien datum 
behaalde akte, bedoeld in artikel 64, tweede 
lid, van de wet tot regeling van het Hooger 
Landbouwonderwijs ; 

c. hij, die aan de Technische Hoogeschool 
te Bandoeng het ingenieursdiploma heeft 
verworven; 

d. hij, die aan een buitenlandsche instel
ling van hooger onderwijs in de technische 
of de landbouwkundige wetenschappen een 
diploma heeft verworven, dat de Secretaris
Generaal, gehoord den senaat van de Tech
nische Hoogeschool te Delft ,· onderscheiden
lijk van de Landbouwhoogeschool te Wage
ningen, heeft gelijkgesteld m et de onder a 
of onder b bedoelde diploma's, op voorwaar
de, dat de respectievelijk onder a en onder b 
bedoelde diploma's in het land, waar de 
betrokken buitenlandsche instelling van hoo
ger onderwijs is gevestigd, met de door deze 
instelling uitgereikte diploma's zijn gelijk
gesteld. 

Artikel 6. 
r. Hij, die gerechtigd is den titel van inge

nieur te voeren, duidt dezen titel aan met ir. 
v66r den naam. 

2. Hij is bevoegd achter den naam te 
plaatsen de letters: c.i., b.i., w.i., w.v.i., s.i., 
e.i., sch.i., m.i. of n.i., naar gelang hij het 
diploma heeft verworven van: civiel-inge
nieur, bouwkundig ingenieur, werktuigkun
dig ingenieur, werktuigkundig ingenieur 
(rich ting vliegtuigbouwkunde), scheepsbouw
kundig ingenieur, electrotechnisch ingenieur, 
scheikundig ingenieur of technoloog, mijn
ingenieur of natuurkundig ingenieur. 

3·. Hij is bevoegd achter den naam te plaat
sen de letters : !.i., indien hij het in artikel 5, 
sub b, bedoelde of het daarmee gelijkgestelde 
diploma heeft verworven. 

Artikel 7. 
Er is een ingenieursregister, dat wordt 

gehouden ten Departemente van Opvoeding, 
W etenschap en Kultuurbescherming. 

Artikel 8. 
In het ingenieursregister wordt op zijn 

verzoek ingeschreven hij, die een verklaring 
overlegt, welke hem op zijn schriftelijk ver
zoek is uitgereikt door een door den Secreta
ris-Generaal in te stellen commissie en welke 
inhoudt, dat de betrokkene, zonder in het 
bezit te zijn van een der in artikel 5 genoemde 
diploma's, naar het oordeel dier commissie 
geacht wordt regelmatig werkzaamheden te 
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verrichten, welke in het a!gemeen aan ge
diplomeerden van de Technische Hoogeschool 
te Delft worden opgedragen. 

Artikel 9. 
Ten einde in het ingenieursregister te wor

den ingeschreven, richt de belanghebbende 
een hiertoe strekkend verzoekschrift tot den 
Secretaris-Generaal. 

In dit verzoekschrift dient te worden ver
meld de speciale richting, waarin de in artikel 
8 bedoelde persoon zich heeft ontwikkeld en 
bekwaamd. 

Bij het verzoekschrift dient te worden over
gelegd: 

a. de verklaring, als bedoeld in artikel 8; 
b. een uittreksel uit de geboorte-akte van 

den belanghebbende, dan we! een tot hem 
betrekkelijke verklaring van geboorte. 

Artikel 10. 
Ten bewijze dat de naam van den belang

hebbende in het ingenieursregister is inge
schreven, ontvangt deze tegen betaling 
van f I aan zegelkosten een door of namens 
den Secretaris-Generaal onderteekend be
wijsstuk volgens een nader door den Secre
taris-Generaal vast te stellen model. 

H et bewiisstuk is op naam gesteld en ver
meldt Deha1ve de beroepsaanduiding, ge
noemd in artikel I I, de Speciale rich ting, 
waarin de belanghebbende zich heeft ont
wikkeld en bekwaamd. 

Artikel II. 

Hij, die ingevolge artikel 8 in het ingeni
eursregister is ingeschreven, is gerechtigd dit 
aan te duiden door plaatsing van het woord 
.,ingenieur" achter den naam. 

Artikel 12 . 
I. Hij , die , zonder daartoe gerechtigd te 

zijn, een in artikel 4 genoemde aanduiding 
voert, en hij, die een andere soortgelijke aan
duiding, hetzij v66r, hetzij achter den naam 
voert, wordt gestraft met een geldboete van 
ten hoogste vijfhonderd gulden. 

2. Hij, die , zonder daartoe gerechtigd te 
zijn, den titel of de aanduiding van ingenieur 
voert, dan we! v66r of achter zijn naam een 
titel voert, onderscheidenlijk een aanduiding 
bezigt, waarin het woord ingenieur onver
kort of in welke afkorting ook voorkomt, 
wordt gestraft met een geldboete van ten 
hoogste vijfhonderd gulden. 

3. Met gelijke straf wordt gestraft hij, 
die, gerechtigd tot het voeren van een aan
duiding, genoemd in artikel 4, of van titel of 
aanduiding van ingenieur, deze niet voert op 
de bij dit Besluit omschrevem wijze . 

4. Indien tijdens het plegen van de over
treding nog geen jaar verloopen is sedert 
een vroegere veroordeeling van den schuldige 
wegens overtreding van d it Besluit onher
roepelijk is geworden, kan in plaats van geld
boete hechtenis van ten hoogste twee weken 
worden opgelegd. 

5. De bij dit art ikel strafbaar gestelde 
feiten worden geschouwd als overtredingen. 

Overgangsbepaling. 
Artikel 13. 

Hij, die, zonder in het bezit te zijn van een 
der in artikel 5 genoemde diploma's of van 
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de in artikel 8 genoemde verklaring, op het 
tijdstip van het in werking treden van dit 
Besluit een rang bekleedt, welke wordt aan
geduid met het al dan niet in een samenstel
ling gebruikte woord van ingenieur, is alsnog
gerechtigd deze rangaanduiding te voeren 
gedurende 6 maanden na bedoeld tijdstip. 

Artikel 14. 
Dit Besluit treedt in werking op den dag 

van zijn afkondiging. 
's-Gravenhage, 25 Juni 1942. 

S.-G. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 

S.-G. Dep. v. L. en V ., H . M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. v. h. Dep. v. Just., ScHRlEKE. 

( Uitgeg. 25 S ept. 1942.) 

(Stet. no. 122) 
26 Juni 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, N°. 
13730 B.B. (Bureau Staats- en Admi
nistratief Recht) , betreffende samen
voeging van de gemeenten Hunsel, 
N eeritter en lttervoort. 

Op grond van § I der Verordening N°. 79/ 
1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied bepaal ik: 

Artikel 1. 

Met ingang van I Juli I 942 worden de 
gemeenten Hunsel, Neeritter en lttervoort 
samengevoegd tot een nieuwe gemeente, 
welke den naam Hunsel draagt. 

Artikel 2 . 

I. De burgemeester, de secretarissen en de 
ontvangers der samen -te voegen gemeenten 
worden geacht met ingang van den datum 
der samenvoeging uit hun ambt eervol te zijn 
ontslagen. 

2. Te rekenen van den in het vorige lid 
bedoelden· datum worden zij, die het ambt 
bekleeden van: 

a. burgemeester van de gemeenten Hunsel, 
N eeritter en lttervoort, geacht te zijn benoemd 
tot burgemeester van de nieuwe gemeente; 

b. secretaris van de gemeente Hunsel, ge
acht te zijn benoemd tot secretaris van de 
nieuwe gemeente; 

c. ontvanger van de gemeente Hunsel, ge
acht te zijn benoemd tot ontvanger van de 
nieuwe gemeente. 

3. Totdat de Commissaris der provincie 
Limburg toepassing zal hebben gegeven aan 
het bepaalde in artikel 6 van de Verordening 
N°. 152/ 1941 en de burgemeester der nieuwe 
gemeente Hunsel zoo noodig nieuwe wethou
ders te hebben benoemd, warden twee door 
dezen burgemeester aan te wijzen wethou
ders, onderscheidenlijk van de gemeente 
Hunsel en van een der twee andere gemeen
ten, geacht wethouders te zijn van de nieuwe 
gemeente . 

4. Onverminderd het bepaalde in het eerste 
lid warden de door of vanwege het bevoegd 
gezag der samen te voegen gemeenten aan
gestelde ambtenaren - met inbegrip van 
van de personen, in dienst van die gemeenten 
op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
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recht werkzaam - te rekenen van den datum 
der samenvoeging, geacht in denzelfden rang 
en op denzelfden voet in dienst te zijn van 
de nieuwe gemeente, met dien verstande, dat 
het bevoegd gezag dezer gemeente verplicht 
is binnen drie maanden, te rekenen van den 
datum der samenvoeging, te bepalen, of en, 
zoo ja, in welken rang en op welken voet de 
hierbedoelde personen in dienst van de nieu
we gemeente werkzaam zullen blijven. 

Een blijvende tewerkstelling geschiedt 
slechts in een financieel gelijkwaardige be
trekking, waaronder verstaan wordt een 
betrekking of vereeniging van betrekkingen, 
die den betrokken ambtenaar een tenminste 
gelijk inkomen oplevert als de wedde, in 
den zin der Pensioenwet r922 , Staatsblad 
No. 240, of de som van wedde en kindertoe
lage, welke aan zijn betrekking laatstelijk 
voor den ingang dezer samenvoeging .was 
verbonden. 

Met ,,inkomen" wordt hier, waar het be
treft inkomsten in dienst van een der licha
men, bedoeld in de artikelen 3, 4, S en 14 
tweede lid, der Pensioenwet 1922, Staatsblad 
no. 240 , bedoeld de wedde in den zin dier 
wet, v ermeerderd, indien de toelage niet 
reeds in de wedde is begrepen, met kinder
toelage. 

Voor de rege!ing van de wedden der per
sonen, d ie in dienst der samen te voegen ge
meenten werkzaam waren, worden tenminste 
de diensttijd en de salarisregeling in aanmer
king genomen, welke in de betrokken ge
meente voor de berekening van hun wedden 
zouden hebben gegolden. 

5. Behoudens het bepaalde in de vijfde 
alinea van d it lid behouden de op den datum 
van de samenvoeging in de samen te voegen 
gemeenten geldende besluiten rechtskracht, 
totdat het bevoegd gezag deze besluiten 
heeft vervallen verklaard. 

Het bevoegd gezag der nieuwe gemeente 
is verplicht binnen twee jaren na den datum 
van ingang van deze samenvoeging te bepa
len, welke gemeentelijke besluiten in het ge
bied der nieuwe gemeente zullen gelden. 

Zoo dikwij ls voor het vervallen verklaren 
of voor het invoeren van gemeentelijke . be
sluiten medewerking van hooger gezag bij 
kracht van w'et hebbende bepalingen is voor
geschreven, is deze mede vereischt voor het 
vervallen of van toepassing verklaren van 
gemeentelijke besluiten in het gebied der 
samen te voegen gemeenten. 

Het bevoegd gezag der nieuwe gemeente 
is verplicht binnen drie maanden, te rekenen 
van den datum der samenvoeging, ten aan
zien van de besluiten, regelende den rechts
toestand van de in dienst der nieuwe gemeen
te werkzame personen, een nadere regeling 
te treffen. 

De bestaande instructies voor den secre
taris en den ontvanger der gemeente Hunsel 
gelden voor de nieuwe gemeente, totdat zij 
door andere zijn vervangen. Het bepaalde in 
de tweede alinea van dit lid is te dezen niet 
van toepassing. 

6. De jaarwedden van den burgemeester, 
den secretaris, den ontvanger en de ambtena
ren van den burgerlijken stand der nieuwe 
gemeente worden zoo noodig opnieuw vast
gesteld door den Commissaris der provincie 
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Limburg, overeenkomstig deter zake in deze 
provincie geldende regelen. 

Artikel 3. 
I. Met afwijking van het bepaalde in arti

kel 4, eerste lid, der gemeentewet en in arti
kel II, derde lid, van de Eerste beschikking 
ter uitvoering van de Verordening N°. 152/ 
1941 geldt, totdat onderscheidenlijk de uit
komsten van de eerstvolgende openbare 
volkstelling of een nadere publicatie om
trent het aantal inwoners door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek zullen zijn ver
schenen, in de nieuwe gemeente het getal in
woners, dat op 30 Juni 1942 volgens de be
volkingsregisters der samen te voegen ge
meenten aanwezig is, zooals dit door den 
Commissaris der provincie Limburg, den bur
gemeester gehoord, wordt vastgesteld, 

2. Met afwijking van het bepaalde in arti
kel 4, tweede lid, der gemeentewet worden 
zij, die gedurende de laatste twaalf maanden 
woonplaats hadden in het gebied der samen 
te voegen gemeenten, vanaf den datum van 
de samenvoeging als ingezetenen der nieuwe 
gemeente beschouwd. 

3. Zij, die zich in den loop der laatste 
twaalf maanden gevestigd hebben in het 
gebied der samen te voegen gemeenten, 
worden geacht vanaf den datum van vesti
ging hun werkelijke woonplaats te hebben 
gehad in de nieuwe gemeente. 

Artikel 4. 
I. Aan de vaste ambtenaren, die tenge

volge van deze samenvoeging worden ont
slagen, wordt - voor zoover zij niet in de 
termen vallen om pensioen, uitgezonderd ver
vroegd ouderdomspensioen, als bedoeld in 
artikel 48, eerste lid, ender b, der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240, te genieten - met 
ingang van den dag van ontslag, ten laste 
van de nieuwe gemeente een wachtgeld ver
leend. 

Als vaste ambtenaren worden mede aan
gemerkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
die een niet wezenlijk onderbroken dienst
tijd van ten minste vijf jaren als ambtenaar 
in vasten of tijdelijken dienst bij een publiek
rechtelijk lichaam hebben vervuld , tenzij zij 
belast zijn met werkzaamheden, welke een 
tijdelijk karakter dragen. 

De toekenning van wachtgeld en het ne
men van beslissingen daaromtrent geschieden 
door den burgemeester der ni~we gemeente 
met inachtneming van de volgende bepalin
gen. 

2 . Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. indien zij op 1 Juli 1942 een diensttijd 
van tenminste 10 jaren hebben volbracht en 
het aantal jaren van dien diensttijd, tezamen 
met het aantal jaren van den leeftijd, dien 
zij ten tijde van het ontslag hebben bereikt, 
60 of meer bedraagt, tot het tijdstip, waarop 
ingevolge het hieronder bepaalde het wacht
geld eindigt; 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdornspensioen, als bedoeld in artikel 
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48, eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240 - te genieten. Voor hem, 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in den vori
gen zin, vervalt het wachtgeld, zoodra het 
gelijk is aan of minder bedraagt dan dat pen
sioen en anders bij het bereiken van den 65-
jarigen leeftij d. 

Onder ,,diensttijd" wordt in dit artikel 
verstaan alle aan het ontslag voorafgaande 
tijd, welke in aanmerking komt voor pen
sioen, onverschillig in dienst van welk 
lichaam die tijd is doorgebracht, m et dien 
verstande, dat alle diensttijd slechts eenmaal 
wordt medegeteld en diensttijd uit een neven
betrekking slechts in aanmerking komt, in
dien het wachtgeld uit hoofde van ontslag 
uit die betrekking wordt toegekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, welke aan 
de betrekking, waaruit de belanghebbende 
tengevolge van de samenvoeging werd ont
slagen, laatstelijk v66r I Juli 1942 was ver
bonden, vermeerderd met kindertoelage, in
dien die toelage niet reeds in die wedde is 
begrepen, met dien verstande, dat de wedde 
of de som van wedde en kindertoelage dezelf
de vermindering of vermeerdering ondergaat, 
welke de kindertoelage tengevolge van de 
wijziging van het aantal kinderen, dat voor 
die toelage in aanmerking komt, zou onder
gaan, indien de belanghebbende in dienst 
zou zijn gebleven. Het wachtgeld is geduren
de de eerste drie maanden gelijk aan de in den 
eersten volzin omschreven wedde of de som 
van wedde en kindertoelage en bedraagt 
daarna gedurende drie maanden 85 en ver
volgens 70 ten honderd van de vorenbedoelde 
wedde of som. 

4. Indien op of na den datum van het in 
werking treden van deze beschikking in de 
regeling van de wedden en (of) kindertoela
gen van de ambtenaren der nieuwe gemeente 
een wijziging wordt gebracht, welke geen ver
band houdt met de samenvoeging, wordt de 
in het derde lia bedoelde wedde of de som 
van wedde en Kindertoelage voor de toepas
sing van dat lid en van het vijfde en zesde 
lid van dit artiKel, alsmede van het tweede 
lid, tweeden volzin, van artikel 5, op over
eenkomstige wijze gewijzigd. 

5 . Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of na 
1 Juli 1942 in,komsten geniet of gaat genie
ten, welke hij drie maanden v66r den datum 
van ingang van deze samenvoeging niet ge
noot , wordt: 

a. indien hij die inkomsten geniet in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artiKelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240, zoodra en zoolang 
het wachtgeld, vermeerderd met die inkom
sten, voor zoover zij als wedde in den zin dier 
wet zijn of zouden zijn aan te merken, en 
in ieder geval m et inbegrip van kindertoela
ge, de in het derde lid ·bedoelde wedde of 
de som van wedde en k indertoelage zou over
schrijden, het wachtgeld met het bedrag dier 
overschrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, vermin-
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derd, met dien verstande, dat van die inkom
sten buiten aanmerking blijft een bedrag 
gelijk aan bet v erschil tusschen het wacht~ 
geld en de in het derde lid bedoelde wedde 
of de som van wed de en kindertoelage; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd m et het eventueele gedeelte der inkom
sten onder a, waarmede deze, vermeerderd 
m et het wachtgeld, het bedrag der in het 
derde lid bedoelde wedde of van de som van 
wedde en kindertoelage overschrijden, doch 
ten aanzien van de overblijvende inkomsten 
gehandeld, alsof zij onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg ah aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een 
passende betrekking, al wordt deze benoe
mi ng niet aangenomen, tenzij dit laatste ge
schiedt op grand van bezwaren, welke door 
den Commi, saris der provincie Limburg, 
den belanghebbende of diens gemachtigde 
gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, 
deugdelijk warden verklaard. 

· Onder ,,passende betrekking" wordt in dit 
lid verstaan een betrekking of vereer.iging 
van betrekkingen, welke den betrokken amb
tenaar in verband met zijn persoonlijkheid 
en omstandigheden redelijkerwijze kunnen 
warden opgedragen. 

7. Voor de toepassing van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel warden in de geval
len, waarin de belanghebbende tengevolge 
van de samenvoeging uit meer dan een be
trekking is ontslagen, de verschillende wacht
gelden en de verschillende wedden, in het 
derde lid bedoeld, tot een wachtgeld en een 
wedde vereenigd. 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bran van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het &evolg is , v66r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid ui terlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, indien het 
verlies, naar het oordeel van het bevoegd ge
zag van de nieuwe gemeente , het gevolg was 
van eigen schuld of van eigen verzoek en 
daarvoor geen deugdelijke gronden aanwezig 
warden geacht. 

9. Indien de op wachtgeld gestelde amb
tenares in het huwelijk treedt, vervalt voor 
den duur van het huwelijk het wachtgeld. 

10. Indien een wachtgeld na onderbreking 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de bepa
ling van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht 
op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

11. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
aan den burgemeester der nieuwe gemeente. 
De op wachtgeld gestelde is gehouden ten 
aanzien van die inkomsten al!e door dezen 
burgemeester en door den Commissaris der 
provincie Limburg verlangde inlichtingen te 
verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan even
eens onverwijld mededeeling aan den bur
gemeester der nieuwe gemeente. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van den bur-

K. 2663 
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gemeester van bedoelde gemeente een aan
vrage in t e dienen tot het verkrijgen van 
invaliditeitspen<ioen en zich te onderwerpen 
aan het in verband daamrede te verrichten 
geneeskundig onderzoek, als bedoeld in arti
kel 74 der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°, 
240. . . 

Indien de op wachtgeld gestelde de in d1t 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt , kan 
de Commissaris der provincie Limburg den 
burgemeester der nieuwe gemeente, benevens 
den belanghebbende of <liens gemachtigde 
gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, het 
wachtgeld geheel of gedeeltelijk vervallen 
verklaren. 

12 . Geschillen over de toepassing van dit 
artiKel worden, den burgemeester der nieuwe 
g~m~ente, be .1evens den b elanghebbende of 
<liens gemachtigde gehoord, althans behoor
lijk opgeroepen, beslir.t door den Commissaris 
der provincie Limburg, gemeenschappelijk 
met de bestuursraden. 

Artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 is hier
bij van overeenkomstige toepassing. 

13. Ten aanzien van ambtenaren in tijde
lijken dienst, die niet worden aangemerkt 
als vaste ambtenaren, zoomede van perso
nen, in dienst op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht, die tengevolge van deze 
samenvoeging worden ontslagen, kan, wan
neer de door hen verrichte werkzaamheden 
redelijkerwijs geacht kunnen worden een 
niet-tijdelijk karakter te hebben, door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, den Commissaris 
der provincie Limburg gehoord, bepaald wor
den, dat aan deze functionarissen ten laste 
van de nieuwe gemeente een uitKeering wordt 
gedaan. Het bepaalde in het tweede tot en 
met het twaa.lfde lid van dit artikel vindt 
overeenkomstige toepassing. 

Ten aanzien van de hier bedoelde functi
-0narissen wordt onder diensttijd verstaan 
de aan het ontslag voorafgaande tijd, in 
dienst van een der samen te voegen gemeen
ten doorgebracht. 

Artikel 5. 
· I . De tijd , krachtens deze beschikking op 
wachtgeld doorgebracht, wordt als dienst
tijd in den zin der Pensioenwet 1922, Staats
blad no. 240, aangemerKt, indien de ontsla
gene in de betrekking, welke htJ met genot van 
wachtgeld heeft verlaten, laatstehjK voor zijn 
ontslag ambtenaar was in den zin dier wet 
en voor zoover Clie tijd niet parallel loopt met 
diensttijd als ambtenaar, in den zin van die 
wet, in een betrekking of in betrekkingen, 
waarin deze hoedanigheid na het ontslag 
worC!t verKregen. 

2. Gedurencte den volgens het eerste lid 
·voor pensioen geldigen tiJd geldt als wedde, 
onderscheidenhJK als pensioensgrondslag, het 
bectrag van de wedde, onderscheidenhJk de 
pensioensgrondslag, Clan we! de som der wed
den, onderscneidenlijk de som der pensioens
grondslagen, welKe met inachtneming van 
het bepaalde in het derde en vierde lid van 
het vorige artiKel voor den betrokkene zou
den hebben gegolden, met dien verstande, dat 
de pensioensgrondslag of de som der pensi
oensgrondslagen dezelfde wijzigingen onder
gaan, welke zij op grond van het bepaalde 
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in artikel 150 der Pensioenwet 1922, Staats
blad n°. 240, zouden hebben ondergaan, in
dien het ontslag niet ware verleend en de 
ambtenaar de laatstelijk voor het ontslag 
aan zijn betrekking of betrekkingen verbon
den wedde ongewijzigd had behouden. Ver
krijgt de betrokkene na zijn ontslag opnieuw 
de hoedanighi;id van ambtenaar in den zin 
d er Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, met 
een pensioensgrondslag of een som van pen
sioensgrondslagen, lager dan die uit de be
trekking of bet rekkingen, waaruit h ij ten
gevolge van de samenvoeging werd ontslagen, 
dan wordt voor de toepassing van de a rti
kelen 33 en 151 der Pensioenwet 1922, Staats
blad n°. 240, de wedde of de som der wedden 
in de nieuwe betrekking of betrekkingen ge
acht te zijn verhoogd tot het bedrag van de 
wedde of de som der wedden, bedoeld in het 
derde lid van het vorige artikel. 

Blijft de tengevolge van de samenvoeging 
ontslagene na zijn ontslag in een of meer be
trekkingen ambtenaar in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, dan wordt 
voor de berekening van het eigen pensioen 
de pensioensgrondslag in elk dier aangehou
den betrekkingen geacht dezelfde wijziging 
te ondergaan, welke deze op grond van 
artikel 150 dier wet zou ondergaan, indien 
de in den eersten en tweeden volzin van dit 
lid bedoelde wedde of som van wedden als 
ambtenaar in den zin dier wet zou worden 
genoten. 

3 . De nieuwe gemeente is voor de betrok
ken personen gedurende den tijd, dien zij 
krachtens deze beschikking op wachtheld 
doorbrengen, een bijdrage voor eigen pen
sioen verschuldigd op den voet van artikel 
35 en artikel 36, eerste lid, onder a, der Pen
sioenwet 1922, Staatsb/ad n°. 240, berekend 
naar den in den eersten volzin van het tweede 
lid aangegeven pensioensgrondslag, en in 
in het geval, bedoeld in den tweeden volzin 
van dat lid, naar het verschil tusschen dezen 
pensioensgrondslag en dien of die, welke in 
de betrekKing of betrekkingen, waarin na het 
ontslag de hoedanigheid van ambtenaar in 
den zin van bedoelde wet werd verkregen, 
zonder de werking van het tweede lid zou of 
zouden hebben gegolden. 

4. De in het vorige lid bedoelde gemeente 
verhaalt de in het derde lid bedoelde bijdrage 
op de betrokken personen op den voet van 
het vierde lid van artikel 36 der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240. 

5. Het lichaam, in welks dienst een gewe
zen ambtenaar, bedoeld in het eerste lid van 
het vorige artikel, is herplaatst, is de bijdrage 
volgens artikel 35 en artikel 36, eerste lid, 
onder a en b, der Pensioenwet 1922, Staats
blad n°. 240, verschuldigd naar den pensioens
grondslag of de pensioensgrondslagen, welke 
zonder de Werking van het eerste lid zou of 
zouden hebben gegolden. 

6. Voor de toepassing van dit artikel vin
den de artikelen 125, 127 tot en met 129a 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, 
overeenkomstige toepassing. 

7. Voor de toepassing van artikel 40, eerste 
lid, onder c en d, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, worden zij, die op den dag, 
voorafgaande aan dien van den ingang dezer 
samenvoeging op arbeidsovereenkomst naar 

6 
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burgerlijk recht werkzaam waren in dienst 
van een der samen te voegen gemeenten en 
die tengevolge van deze samenvoeging in de 
nieuwe gemeente worden herplaatst, en zij 
de hoedanigheid van ambtenaar verkrijgen, 
geacht den in dienst van een der samen te 
voegen gemeenten doorgebrachten tijd in 
dienst van de nieuwe gemeente te hebben 
doorgebracht . 

Artikel 6. 
1. De begrootingen van de gemeenten 

Hunsel, Neeritter en lttervoort voor het dienst
jaar 1942 gelden slechts voor het tijdvak 
van I Januari 1942 tot en met 30 Juni 1942. 

2 . De burgemeester der nieuwe gemeente 
Hunsel stelt binnen een door den Commissa
ris der provincie Limburg te bepalen termijn 
voor de nieuwe gemeente een begrooting 
vast welke zal gelden voor het verdere ge
deelte van het dienstjaar 1942. 

Voor het tijdvak, waarin voor de nieuwe 
gemeente Hunsel nog geen begrooting is vast
gesteld, is de Commissaris der provincie 
Limburg bevoegd den burgemeester der ·nieu
we gemeente te machtigen tot het ontvangen 
van de inkomsten en het doen van de door 
den Commissaris der provincie Limburg noo
dig geachte betalingen. 

3. De rekeningen over het dienstjaar 1941 
en over het tijdvak van 1 Januan 1942 tot 
en met 30 Juni 1942 voor de gemeenten 
Hunsel, Neeritter en Ittervoort warden opge
maakt door den ontvanger der nieuwe ge
meente . 

Voor de toepassing van artikel 18 der Eer
ste beschikking ter uitvoering van de Veror
dening no. 152/1941 treedt ten aanzien van 
bedoe!de rekeningen op de burgemeester der 
nieuwe gemeente Hunsel. 

4. De voor- of nadeelige saldi der rekenin
gen over het dienstjaar 1941 en over het 
tijdvak r Januari 1942 'tot en met 30 Juni 
1942 der gemeente Hunsel, Neeritter en Itter
voort en de bij het sluiten der rekeningen 
over die tijdvakken te ontvangen achterstal
lige inkomsten of te betalen achterstallig,e 
uitgaven dezer gemeenten komen onder
scheidenlijk ten bate of ten laste van de 
nieuwe gemeente Hunsel. 

De Commissaris der provincie Limburg kan 
zoo noodig nadere aanwijzingen &even om
trent de verantwoording dier saldi en dier 
bedragen. 

Artikel 7. 
1. De uitkeering uit het gemeentefonds 

volgens artikel 3, letter b, der wet van r:S Juli 
1929, Staatsblad n°. 388, sedert gewijzigd, 
over het jaar 1942 wordt voor de gemeenten 
Hunsel, Neeritter en lttervoort vastgesteld op 
de helft van de bedragen, waarop deze ge
meenten volgens de ter zake geldende regelen 
aanspraak kunnen maken. 

2 . Voor de nieuwe gemeente Hunsel wordt 
de in het eerste lid bedoelde uitkeering bere

kend naar de op r Juli 1942 geldende jaar
wedde-regeling en vastgesteld op de helft 
van het bedrag, waarop over een vol jaar 
aanspraak kan worden gemaakt . 

3. Gedurende den tijd, dat de secretaris
sen dei gemeenten Neeritter en lttervoort 
wachtgeld genieten, ontvangt de nieuwe 
gemeente Hunsel van het Rijk jaarlijks een 
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bijdrage van vijf en zeventig ten honderd in 
de kosten dier wachtgelden. 

Artikel 8. 
I. Voor de vaststelling van de uitkeering 

ingevolge artikel 3 , onder c, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), 
sedert gewijzigd, wordt deze beschikking ge
acht in werking te treden op r Januari 1943. 

2. De met toepassing van het vorige lid 
voor de gemeenten Hunsel, Neeritter en Itter
voort voor het jaar 1942 vast te stellen uit
keeringen, voorloopige uitkeeringen daaron
der begrepen, worden, voor zoover zij op of 
na 1 Juli 1942 vervallen, aan de nieuwe ge
meente Hunsel uitbetaald. 

3. Voor de vaststelling van de in het eerste 
lid bedoelde uitkeering voor het jaar 1943 en, 
zoo noodig ook over volgende uitkeerings
tijdvakken, worden voor de nieuwe gemeente 
Hunsel de factoren , ontleend aan boekings
tijdvakken of rekeningsjaren, welke aan r 
Juli 1942 geheel of gedeeltelijk voorafgaan of 
aan tijdstippen v66r r Jlui 1942 vallende, 
berekend naar de som dier factoren voor de 
gemeenten Hunsel, Neeritter en lttervoort. 

4. Deze samenstelling der factoren ge
schiedt aldus, dat zoowel het quotient, be
doeld in het tweede lid van artikel 16 van 
het Financieele Verhoudingsbesluit, voor elk 
rekeningsjaar, als het quotient, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 21 van dat besluit. 
voor elk boekingstijdvak, het resultaat van. 
een deeling is . 

5. Ten aanzien van de rekeningsjaren en 
de boekingstijdvakken, waarvoor onder
scheidenlijk het quotient, bedoeld in artikel 
16 van het Financieele Verhoudingsbesluit. 
en het quotient, bedoeld in artikel 21 van 
dat besluit, voor de gemeenten Hunsel, 
Neeritter en Ittervoort reeds zijn vastgesteld, 
worden deze quotienten opnieuw, met inacht
neming van de bepalingen van het derde en 
vierde lid van dit artikel, door de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Binnenlandsche Zaken en Financien vast
gesteld. 

Artikel 9. 
1. Voor de vaststelling en verrekening van 

de garantieuitkeering, als bedoeld in artikel 
II, en de inhouding, als bedoeld in artikel III, 
der wet van 4 Maart 1935, Staatsblad n°. 74, 
wordt deze beschikking geacht in werking: 
te treden op r Mei 1943. 

2. De m et toepassing van het bepaalde in 
het eerste lid vast te stellen uitkeering en in
houdingen, voor zoover zij op of na r Juli 
1942 vervallen, worden uitbetaald, onder
scheidenlijk in rekening gebracht aan de 
nieuwe gemeente Hunsel. 

3; Op de uitkeering, welke de nieuwe ge
meente Hunsel ingevolge artikel 3, letter c, 
juncto artikel 9 der wet van IS Juli 1929, 
Staatsblad n°. 388, sedert gewijzigd na 30 
April 1943 ontvangt, zal ten bate van het 
gemeentefonds worden ingehouden een be
drag, gelijk aan r/ ro van het verschil tus
schen de som der uitkeeringen, welke de 
gemeenten Hunsel, Neeritter en Ittervoort vol
gens artikel 3, letter b (oud), der wet van 
IS Juli 1929, Staatsblad n°. 388, sedert gewij
zigd, over het tijdvak 1934/1935 hebben ge
noten en de som van de voor die gemeente 



83 

vastgestelde uitkeeringen, volgens artikel 3, 
letter c, dier wet voor het tijdvak 1935/1936. 

4. De artikelen II en III der wet van 4 
Maart 1935, Staatsblad n°. 74, blijven ten 
aanzien van de nieuwe gemeente Hunsel bui
ten toepassing. 

Artikel 10. 
De uitkeeringen door het Rijk wegens aan 

de samen te voegen gemeenten toekomende 
hoofdsommen en opcenten van belastingen, 
betrekking hebbende op het belastingjaar 
1942 of daaraan voorafgaande belastingjaren, 
welke zijn of worden opgenomen in de boe
kingstijdvakken 1941/1942 en 1942/1943, 
worden vanaf den datum van ingang van 
deze samenvoeging gedaan aan de nieuwe 
gemeente Hunsel. 

Artikel II. 

x. Te rekenen van l Juli 1942 gaan alle 
rechten, lasten, verplichtingen en bezittingen 
van de samen te voegen gemeenten over op 
de nieuwe gemeente, zonder dat daarvoor 
een nadere akte wordt gevorderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze beschikking noodig mocht zijn, zal 
die geschieden krachtens deze beschikking. 

Artikel 12. 
Alie kadastrale en andere stukken, uit

sluitend betrekking hebbende op het gebied 
der samen te voegen gemeenten, worden op 
30 Juni 1942 overgedragen aan de gemeente 
Hunsel . 

Artikel 13. 
De burgemeesters der gemeenten Neeritter 

en lttervoort zenden op 30 Juni 1942 aan den 
burgemeester der gemeente Hunsel het be
volkingsregister hunner gemeente; de bevol
kingsregisters der samengevoegde gemeenten 
vormen tezamen het bevolkingsregister der 
nieuwe gemeente. 

Artikel 14. 
x. De burgemeesters der gemeenten 

Neeritter en lttervoort zenden op 30 Juni 1942 
aan den burgemeester der gemeente Hunsel 
de op dien datum geldende kiezerslijst hun
ner gemeente; de kiezerslijsten der samenge
voegde gemeenten vormen tezamen de kie
zerslijst der nieuwe gemeente, totdat zij 
overeenkomstig de kieswet door een nieuwe 
lijst is vervangen. 

2. De aldus samengestelde kiezerslijst van 
de nieuwe gemeente wordt, met inachtne
ming van het bepaalde in artikel 3, tweede 
lid, door den burgemeester dezer gemeente 
voor zooveel noodig aangevuld met de ·ver
andering van de aanduiding der woonplaats 
van iederen kiezer na den datum van de 
samenvoeging en met vermelding van. het 
stemdictrict, waartoe hij dientengevolge be
hoort. 

Artikel 15. 
I. De inwoners der samen t e voegen ge

meenten, die op of na 1 Juli 1942 werkloos 
zijn of worden, zullen onmiddellijk opgeno
men worden in de steunregeling van de nieu
we gemeente Hunsel of aldaar tot de werk
verschaffing worden toegelaten, indien en 
voor zoover zij daarvoor, op grond van de 
regelen, welke in de opgeheven gemeente 
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Hunsel golden, in aanmerking komen. De 
steunregeling van de opgeheven gemeente 
Hunsel geldt voor de nieuwe gemeente tot
dat zij door een andere is vervangen. 

Ten aanzien van de vestigingsvoorschrif
ten blijft ten opzichte van de in de eerste 
alinea bedoelde personen de regeling van 
kracht, welke in de gemeente, waarin zij ge
vestigd waren, gold. 

2. Het verleenen van steun en het te werk 
stellen bij de werkverschaffing geschieden 
met inachtneming van de door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Socia
le Zaken goedgekeurde steuntarieven en 
werkverschaffingsloonen. 

Artikel 16. 
I. De kosten van verpleging van arme 

krankzinnigen, welke overeenkomstig artikel 
39 der Armenwet worden voldaan uit de kas 
van een der samen te voegen gemeenten, 
komen, voor zoover die krankzinnigen, ten 
tijde dat de rechterlijke machtiging om hen 
in een gesticht te plaatsen werd aangevraagd, 
woonplaats, in den zin van het Burgerlijk 
Wetboek, hadden in een dezer gemeenten, 
van 1 Juli 1942 af voor rekening der nieuwe 
gemeente. 

2 . Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
kosten, voortvloeiende uit de toepassing van 
artikel 30, eerste lid, tweeden zin, en tweede 
lid, en van artikel 39bis der Armenwet, voor 
zoover het betreft de verzorging van armen, 
die ten tijde van hun opneming zich bevon
den of hoofdverblijf hadden in het gebied · 
van een der samen te voegen gemeenten. 

Artikel 17. 
Met ingang van 1 Juli 1942 vervalt in alle 

rechtsvoorschriften de vermelding van de 
gemeenten Neeritter en lttervoort en wordt 
onder de gemeente Hunsel verstaan de krach
tens deze beschikking gevormde gemeente 
van dien naam. 

Artikel 18. 
Geschillen omtrent de toepassing van deze 

beschikking worden, voor zoover niet anders 
is bepaald, beslist door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnenland
sche Zaken, den Raad van State, afdeeling 
voor de geschillen van bestuur, gehoord. 

Artikel 19. 
Deze beschikking treedt in werking met 

ingang van den dag, volgende op dien barer 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 26 Juni 1942. 
S .-G. v. h. Dep. van B. Z., FREDERlKS. 

(Uitgeg. 26/27 ]uni 1942.) 

(Stet. no. 123) 
27 ]uni 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, tot 
wijziging en aanvulling van het Konink
lijk besluit van 3 Augustus 1922 (Staats
blad n°. 479), zooals dat laatstelijk is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 23 
Juni 1937 (Staatsblad n°. 348), tot rege
ling van de toekenning van wachtgeld 
aan burgerlijke Rijksambtenaren. 
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Op grond van § 2 van de Verordening N°. 
137/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied bepaal ik als volgt : 

Artikel 1, 
In het Koninklijk besluit van 3 Augustus 

1922 (Staatsblad n°. 470). laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 23 Juni 1937 
(Staatsblad n°. 348). worden de volgende wij
zigingen en aanvullingen aangebracht: 

a. In den aanhef van artikel 2 wordt in 
plaats van ,,Artikel 3, vijfde lid", gelezen 
artikel 3, zesde lid". 

" b. In artikel 3, eerste lid, laatste zinsnede, 
wordt in plaats van ,,derde lid" gelezen 
,,vierde lid " . 

c. Na het tweede lid van artikel 3 wordt 
een nieuw lid ingevoegd, luidende : 

Voor een ambtenaar, die krachtens de 
n~n-activiteitsregeling burgerlijk R ijksper

~oneel" op non-activiteit is gesteld en wien 
daarna eervol ontslag wordt verleend, wor
den de in het eerste en tweede lid bedoelde 
eerste en volgende termijn verminderd met 
den tijd, op non-activiteit doorgebracht, tot 
een maximum van zes maanden en wordt die 
tijd toegevoegd aan den daarop v olgenden 
termijn van vijf jaren." . . 

d. Aan artikel 3 wordt een meuw hd toe
gevoegd, luidende: 

Voor een ambtenaar, als bedoeld in het 
de~de lid, wordt voor de toepassing van dit 
artikel de hoedanigheid van kostwinner van 
een gezin beoordeeld naar den toestand ten 
tijde van op non-activiteit ste)len." 

In artikel 4, onder c, wordt m pl~ats v~n 
,,derde lid van artikel 3" gelezen ,,v1erde hd 
van artikel 3". 

Artikel 2. 
Deze beschikking treedt in werking met 

ingang van den dag van haar plaatsing in de 
Nederlandsche Staatscourant . 

's-Gravenhage, 27 Juni 1942. 
De S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

(Uitgeg. 29 ]uni 1942.) 

(Stet. no. 123) 
29 ]uni 1942, BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, tot wijziging en aanvulling 
van het besluit van den 4den Maart 
1935 (Staatsblad n°. 95), gewijzigd bij 
besluit van II April 1938 (Staatsblad 
n°. 652), houdende vaststelling van be
palingen betreffende de promotien en de 
examens aan de Landbouwhoogeschool. 

Op grond van § 1 van de Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van den 
R 1jkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt, gelet op artikel 6, 
sub c, van de Wet tot regeling van het hooger 
landbouwonderwijs, bepaald: 

Artikel I. 
Het Besluit van 4 Maart 1935 (Staatsblad 

n°. 95), gewijzigd bij Besluit van II April 
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1938 (Staatsblad n°. 652), houdende vaststel
ling van bepalingen betreffende de promotien 
en de examens aan de Landbouwhoogeschool , 
wordt gewijzigd en aangevuld overeenkom
stig het bepaalde bij de artikelen II t/m IX. 

Artikel II. 
In artikel 3 wordt: 
a. in( !) aan de richtingen I tot en met IV 

toegevoegd: ,, V. de rich ting cultuurtechniek"; 
b. in (2) I.A, (2) II.A en (2) IV.A ,,de leer 

van de grondverbetering" vervangen door 
,,de landbouwwerktuigkunde"; 

c. in (2 ) I.B, (2) II.Ben (2) IV.B ,,de land
bouwwerktuigkunde" geschrapt en na ,,de 
leer van de afwatering van den bodem en de 
p olderbemaling" ingevoegd: ,,de leer van de 
grondverbetering"; 

d. in (2) IV.B achter ,,de leer van de af
watering van den bodem en de polderbema
ling" de punt vervangen door een punt
komma ; 

e. in (2) na IV.B ingevoegd: 
,,V. Voor de richting cultuurtechniek 

over: 
A. 

De wiskundige verwerking van waarne-
mingsuitkomsten; 

de wiskundige grondslagen van de ·geodesie; 
de landbouwwerktuigkunde; 
de microbiologie; 
het landmeten en waterpassen (1ste ge

deelte); 
de weg- en waterbouwkunde; 
de landbouwscheikunde (rste gedeelte). 

B. 
De leer van de landbouwplantenteelt; 
de landbouwscheikunde (2de gedeelte); 
de landhuishoudkunde; · 
de leer van de grondverbetering; 
het agrarisch recht; 
de leer van de afwatering van den bodem 

en de polderbemaling; 
het landmeten en waterpassen (2de ge

deelte) ."; 
/. (3) als volgt gelezen: ,,De candidaat zal 

voor de richtingen I tot en met IV tevens 
het bewijs moeten leveren van voldoende 
practische bedrevenheid in de organische 
scheikunde." 

Artikel II I. 
In artikel 4 wordt na (r) IV. d. ingevoegd : 
,,V. Voor de richting cultuurtechniek over: 
a. de leer van de afwatering van den 

bodem en de polderbemaling; 
b. de landbouwscheikunde; 
c. een van de volgende vakken, naar keuze 

van den c,mdidaat : 
de leer van de landbouwplantenteelt; 
de wiskundige grondslagen van de geodesie; 
de microbiologie; 
de landhuishoudkunde; 
de leer van de grondverbetering; 
het agrarisch recht ; 
de landbouwwerktuigkunde; 
het landmeten en waterpassen; 
de weg- en waterbouwkunde; 
de landbouwarchitectuur; 
de economische geografie; 
de agrogeologie; 
de leer van de veeteelt; 
de leer van de veevoeding; 
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de leer van de houtteelt en van de bosch
bescherming buiten de tropen; 

de boschbedrijfseconomie ; 
d. een van de aan de Landbouwhooge

school onderwezen vakken, met inbegrip 
van de sub c genoemde, naar keuze van den 
candidaat, onder goedkeuring van het college 
van rector-magnificus en assessoren." 

Artikel IV. 
In artikel 5 wordt: 
a. in (2) I.A. en (2) III.A achter ,,de wis

kundige verwerking van waarnemingsuit
komsten" de punt vervangen door een punt
komma en daaraan toegevoegd : 

,,de landbouwwerktuigkunde"; 
b. in (2) I.B en (2) III.B ,,de landbouw

werktuigkunde" geschrapt. 

Artikel V . 
In artikel 7 wordt: 
a. in (r) A achter ,,de wiskundige verwer

king van waarnemingsuitkomsten" de punt 
vervangen door een punt-komma en daaraan 
toegevoegd : 

. ,,de tuinbouwwerktuigkunde"; 
b. in (r) B ,,de tuinbouwwerktuigkunde" 

geschrapt. 
Artikel VI. 

In artikel 9 wordt: 
a. in A achter ,,de wiskundige verwerking 

van waarnemingsuitkomsten" de punt ver
vangen door een punt-komma en daaraan toe
gevoegd: ,,het landmeten en waterpassen"; 

b. in B achter ,,de plantensystematiek en 
~geografie (tweede gedeelte)" de punt-komma 
vervangen door een punt en ,,het landmeten 
en -waterpassen" geschrapt. 

Artike! VII. 
Tn artikel II wordt: 
a. in A achter ,,de wiskundige verwerking 

van waarnemingsuitkomsten" de punt ver
vangen door een punt-komma en daaraan 
toegevoegd : ,,het landmeten en waterpas
sen.''; 

b. in B ,,het landmeten en waterpassen ;" 
geschrapt. 

Artikel VIII. 
In artikel 13 wordt achter ,,4 (r) IV. d" 

ingevoegd: ,,4 (r) V. d." 

Artikel IX. 
Voor ,,Overgangsbepaling. Artikel 35." 

wordt gelezen: 

,.Ouergangsbepa[ingen. 
Artikel 35. 

Zij, die het candidaatsexamen L. of K. L. , 
voor de richting economie, hebben afge!egd 
onder de bepalingen van het Besluit van 
6 Juli 1918 (Staatsblad n°. 444), laatstelijk 
gewijzigd bij het besluit van 17 Juli 1933 
(Staatsblad n°. 368), moeten, om tot het 
ingenieursexamen te worden toegelaten, een 
aanvullend examen in sociale statistiek 
afleggen . 

Zij, die het candidaatsexamen L., voor de 
richting akker- en weidebouw, hebben afge
legd onder de bepalingen van het Besluit 
van 4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 95), gewij
zigd bij dat van II April 1938 (Staatsblad 
n°. 652), moeten, om tot het ingenieursexa-
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men L., voor de richting cultuurtechniek, te 
worden toegelaten, een aanvullend examen 
afleggen in de wiskundige grondslagen van 
de geodesie, het agrarisch recht, het land
meten en waterpassen en de weg- en water
bouwkunde. 

Zij, die het candidaatsexamen L., voor de 
richting economie, hebben afgelegd onder de 
bepalingen van het Besluit van 4 Maart 
1935 (Staatsblad n°. 95), gewijzigd bij dat 
van II April 1938 (Staatsblad n°. 652). moe
ten, om tot het ingenieursexamen L., voor .de 
richting cultuurtechniek, te worden toege
laten, een aanvullend examen afleggen in de 
wiskundige grondslagen van .de geodesie, de 
microbiologie, het landmeten en waterpassen 
en de weg- en waterbouwkunde." 

Artikel X . 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

van zijn afkondiging. 
's-Gravenhage, 29 Juni 1942. 

De Secretaris-Gener.aal uan het 
Departement u. Opuoeding, Wetenschap 

en Kultuurbescherming, 
J. VAN DAM. 

( Uitgeg. 29 ]uni 1942.) 

(Stet. no. 123) 
29 ]uni 1942. BESCHIKKING van den Sec

retaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
N°. 34334 M/O, Dire'ctie van Handel en 
N ijverheid, betreffende de uitvoering van 
de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937. 

De Secretaris-Genera~l van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart; 

Gelet op artikel 3, :id 1, van de Vestigings
wet Kleinbedrijf 1937 (wet van 13 Maart 
1937, Staatsblad n°. 619) en op artikel II van 
het Vestigingsbesluit Broodbedrijven 1938 
(Koninklijk besluit van 2 Juni 1938, Staats
blad n°. 660), zooals dit inmiddels is gewijzigd, 
alsmede op de beschikking van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart betref
fende de uitvoering van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937 van 29 Juni 1940 (Staats
blad n° S 603A). zooals deze inmiddels is ge
wijzigd, en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

Heeft goedgevonden te bepalen: 

Artikel r. 
In artikel r van de beschikking van den 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Schet pvaart be
treffende de uitvoering van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937 van 29 Juni 1940 (Staats
blad n°. S 603A). zooals deze inmiddels is ge
wijzigd, wordt het jaartal ,,1942" gewijzigd 
in: ,,1943". 

Artikel 2. 
Deze beschikking wordt in de Nederland

sche Staatscourant bekendgemaakt en treedt 
in werking met ingang van den dag na dien 
der dagteekening, onderscheidenlijk der 
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eerste dagteekening, van de Staatscourant, 
waarin zij is bekendgemaakt. 

's-Gravenhage, 29 Juni 1942. 
De Secretaris-Generaal voornoemd, 

H. M. HIRSCHFELD. 

( Uitgeg. 29 Juni 1942.) 

(Stet. no. 124) 
29 Juni 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, N°. 
15650 B.B. (Bureau Staats- en Admini
stratief Recht). betreffende wijziging 
van de grenzen der gemeenten Grave, 
Mill c.a . en Zeeland, opheffing der ge
meenten Schaijk; R eek, Velp en Escharen 
en vorming eener nieuwe gemeente 
Schayk. 

Op grond van § I der Verordening N°. 79/ 
194.0 van den Rijkscommissaris voor het be
zette N ederlandsche ge bied bepaal ik: 

Artikel 1. 

I. Met ingang van I Juli I 942 worden in 
de gemeentelijke indeeling de volgende wij
zigingen gebracht: 

a. de gemeente Escharen wordt opgeheven; 
het noordelijke gedeelte van haar gebied 
wordt bij de gemeente Grave gevoegd, het 
zuidelijke gedeelte bij de gemeente Mill c.a.; 

b. de gemeente Velp wordt opgeheven; 
haar gebied wordt bij de gemeente Grave 
gevoegd; 

c. van de gemeente Reek worden afgeschei
den aan de gemeente Velp, onderscheidenlijk 
aan de gemeente Zeeland grenzende gebieds
deelen; deze worden toegevoegd aan de 
gemeente Grave, onderscheidenlijk aan de 
gemeente Z eeland; 

d. de gemeente Schaijk en de ingevolge 
het bovenstaande gewijzigde gemeente Reek 
worden opgeheven; haar gebieden vormen 
samengevoegd een nieuwe gemeente Schaijk; 

2. De grensomschrijving der krachtens 
deze beschikking overgaande gebieden luidt 
als volgt: 

A. bij de gemeente Grave worden gevoegd: 
- a. de geheele gemeente Velp; 

b. het gedeelte der gemeente Escharen, 
gelegen ten noorden van de lijn, aanvangende 
aan de grens van de gemeente Gassel, ter 
plaatse waar het midden van de waterleiding 
,.de Raam" deze grens snijdt, vandaar in 
westelijke richting het midden dezer water
leiding volgende tot het punt, waar de ver
lengde noordwestgrens van het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Escharen, sectie 
C, n°. 772, het midden van de waterleiding 
snijdt, vandaar in zuidelijke richting langs 
de verlengde noordwest- en zuidwestgrens 
van pefceel sectie C, n°. 772, tot de noord
westgrens van perceel sectie C, n°. 470, de 
noordwestgrens van de perceelen sectie C, 
nos. 470, 469, 468, 467, 466 en van een onge
nummerd wegperceel tot de noordoost
grens van perceel sectie C, n°. 328; vandaar in 
westelijke richting langs de noordoostgrens 
van de perceelen sectie C, nos . 328 en 296, 
de noordgrens van perceel sectie C, n°. 296, 
tot den noordwesthoek van laatstgenoemd 

86 

perceel, vandaar over een ongenummerd 
wegperceel naar den noordoosthoek van 
p erceel sectie C, n°. 285, vandaar de noord
grens van de perceelen sectie C, nos. 285, 623 . 
709 en 358, tot den noordwesthoek van per
ceel sectie C, n°. 358, vandaar over den onge
nummerden verharden weg van Mill naar 
Grave naar den noordoosthoek van perceel 
sectie F , n°. 550, vandaar de noordgrens van 
de perceelen sectie F, nos. 550 en 279, tot 
den noordwesthoek van perceel sectie F, 
n°. 279, vandaar over een ongenummerd weg
perceel naar den noordoosthoek van perceel 
sectie F, n°. 557, vandaar de noordgrens van 
de perceelen sectie F , nos. 557 en 556, de 
westgrens van perceel sectie F, n°. 556, tot 
het punt, waar de verlengde noordgrens van 
perceel sectie F , n°. 390, evengenoemde west
grens snijdt, van daar de verlengde noord
grens, de noord- en westgrens van perceel 
sectie F, n°. 390, de noordoostgrens van per
ceel sectie F , n°. 521, vandaar in noordwes
telijke richting de noordoostgrens van laatst 
genoemd perceel, de noordwestgrens van de 
perceelen sectie F, nos. 521 en 522, tot den 
zuidhoek van perceel sectie F , n°. 108, van
daar in westelijke richting de zuidwestgrens 
van de perceelen sectie F, nos. 108, 316, 492, 
161, 529, 528, 527 en 162, tot den westhoek 
van perceel sectie F, n°. 162, vandaar over 
een ongenummerd wegperceel naar den zuid
hoek van perceel sectie F, n°. 391, vandaar 
de zuidwestgrens van perceel sectie F, no. 
391, tot den westhoek van laatstgenoemd 
perceel, vandaar over de ongenummerde 
Halsche Beek naar den zuidhoek van perceel 
sectie F, n°. 481, vandaar de zuidwestgrens 
van de perceelen sectie F, nos. 481 en 51 4, 
de ""est- en noordgrens van perceel sectie F , 
n°. 514, tot den noordoosthoek van Jaatstge
noemd perceel, vandaar over een ongenum
merd wegperceel naar den zuidwesthoek van 
het wegperceel sectie F, n°. 394, vandaar de 
westgrens van perceel sectie F , n°. 394, ver
volgens deze westgrens doorgetrokken ove.: 
de waterleiding ,.de Hooge Raam" tot de 
grens van de gemeente Reek; 

c. het gedeelte der gemeente Reek, gelegen 
ten oosten van de lijn, aanvangende in den 
noordoosthoek van perceel gemeente Reek, 
sectie B, n°. 416, welke hoek gelegen is in 
de grensscheiding tusschen de gemeente 
Velp en Reek, vandaar in zuidelijke richting 
de oostgrens van de perceelen, gemeente 
R eek, sectie B, nos. 416, 774, 775 en 485, en 
de oostgrens van perceel sectie B, n°. 485, 
in rechte lijn doorgetrokken tot het midden 
van de aldaar gelegen wetering, genaamd ,.de 
Hooge Raam," welk midden overeenkomt 
met de grensscheiding tusschen de gemeenten 
Reek en Escharen; 

B. bij de gemeente Mill c.a. wordt ge
voegd: 
het gedeelte der gemeente Escharen, dat niet 
ingevolge het onder A bepaalde naar de 
gemeente Grave overgaat; 

C. bij de gemeente Zeeland wordt gevoegd : 
het gedeelte der gemeente Reek, gelegen 

ten zuiden van de lijn, aanvangende in de 
grensscheiding tusschen de gemeente Schaijk 
en Reek in het punt, gelegen in het verlengde 
van de zuidgrens van de perceelen, gemeente 
Reek, sectie C, n°. 607, vandaar Jangs deze 
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<leze verlengde grens en de zuidgrens van de 
perceelen sectie C, nos. 607 en 606, tot den 
:zuidoosthoek van perceel n°. 606, vandaar 
in een rechte lijn dwars over den zandweg, 
.genaamd ,,Russensche Dijk", ongenummerd, 
naar den zuidwesthoek van perceel sectie 
C, no. 585, de zuidgrens van dit perceel tot 
aan den zuidwesthoek van perceel sect.ie C, 
no. 584, de zuidgrens van dit J;>erceel tot den 
:zuidoosthoek van laatstgenoemd perceel, 
vandaar in een rechte lijn dwars over den 
a!daar gelegen onverharden weg, ongenum
merd, naar den zuidwesthoek van perceel 
-sectie C, n°. 299, de zuidgrens van de percee
]en sectie C, nos. 299, 298 en 326, tot aan den 
zuidoosthoek van !aatstvermeld perceel, van
<laar in een rechte lijn dwars over den pro
vincialen weg van Zeeland naar Reek, onge
nummerd, vervo!gens naar den zuidwesthoek 
van perceel sectie C, n°. 473, de zuidgrens 
van de perceelen sectie C, nos. 473, 472, een 
ongenummerd perceel en n°. 283, tot den 
:zuidoosthoek van perceel sectie C, n°. 283, 
vandaar in een rechte lijn dwars over den 
aldaar gelegen onverharden weg, ongenum
merd, naar den zuidwesthoek van perceel 
sectie C, n°. 287, de zuid- en oostgrens van 
<lit perceel, tot de zuidwesthoek van perceel 
sectie C, n°. 572, de zuidelijke grens van dit 
perceel, tot den zuidoosthoek ervan, vandaar 
in een rechte lijn dwars over den aldaar ge
legen zandweg naar den zuidwesthoek van 
perceel sectie C, n°. 291, de zuidgrens van de 
perceelen sectie C, nos. 291, den weg van 
Reek naar Mill (sectie B, ongenummerd), 422, 
een ongenummerd p"erceel, 421, 420 en 289 en 
de zuidgrens van perceel sectie B, n°. 289, 
in rechte lijn doorgetrokken tot het midden 
van de aldaar gelegen wetering, genaamd ,,de 
Hooge Raam", welk midden overeenkomstig 
met de grensscheiding tusschen de ge
meenten Reek en Escharen. 

Artikel 2. 

1. De burgemeesters, secretarissen en ont
vangers der gemeenten Schaijk, Reek, Velp 
en Escharen worden geacht met ingang van 
<len datum dezer grenswijziging uit hun ambt 
eervol te zijn ontslagen. 

2. Ten aanzien van den in het vorige lid 
bedoelden datum worden zij, die het ambt 
bekleeden van: 

a) burgemeester-secretaris der gemeente 
Schaijk, geacht te zijn benoemd tot burge
meester-secretaris der nieuwe gemeente 
Schaijk; 

b) tijdelijk ontvanger der gemeente Schaijk, 
geacht te zijn benoemd tot ontvanger der 
nieuwe gemeente Schaijk. 

3. Te rekenen van den in het eerste lid 
bedoelden datum wordt de nieuwe gemeente 
Schaijk geacht te zijn aangewezen als ge
meente, waar de bediening van secretaris 
door den burgemeester wordt bekleed. 

4. De overige door of vanwege het bevoegd 
gezag der gemeenten Schaijk en Reek, onder
scheidenlijk der gemeente Velp en Escharen, 
aangestelde ambtenaren - met inbegrip van 
<le personen, in dienst van die gemeenten 
op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht werkzaam - worden, te rekenen van 
den datum van deze grenswijziging, geacht 
in denze!fden rang en op denzelfden voet in 
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dienst te zijn van de nieuwe gemeente 
Schaijk, onderscheidenlijk van de gemeente 
Graue, met dien verstande, dat het bevoegd 
gezag dezer gemeenten verplicht is binnen 
drie maanden na den ingang dezer grenswij
ziging te bepalen, of en, zoo ja, in welken 
rang en op welken voet de hierbedoelde per
sonen in dienst van die gemeente werkzaam 
zullen blijven. 

Een blijvende tewerkste!ling geschiedt 
slechts in een financieel gelijkwaardige be
trekking, waaronder verstaan wordt een 
betrekking of vereeniging van betrekkingen, 
die den betrokken ambtenaar een tenminste 
ge!ijk inkomen oplevert als de wedde, in den 
zin der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 
240, of de som van wedde en kindertoelage 
welke aan zijn betrekking laatstelijk voor 
den ingang van de grenswijziging was ver
bonden. Met .,inkomen" wordt hier, waar 
het betreft inkomsten in dienst van een der 
lichamen, bedoeld in de artikelen 3, 4, 5 en 
14, tweede lid, der Pensioenwet 1922, Staats
blad n°. 240, bedoeld de wedde in den zin dier 
wet, vermeerderd, indien de toelage niet 
reeds in de wedde is begrepen, met kinder
toelage. 

Voor de regeling van de wedden der perso
nen, die in dienst der opgeheven gemeenten 
werkzaam waren, wordt tenminste de dienst
tijd en de salarisregeling in aanmerking ge
nomen, welke in de betrokken gemeente voor 
de berekening van hun wedden zouden heb
ben gegolden. 

Het bevoegd gezag der nieuwe gemeente 
Schaijk en dat der gemeente Graue is verplicht 
binnen drie maanden, te rekenen van den 
datum van deze grenswijziging, ten aanzien 
van de besluiten, rege!ende den rechtstoe
stand van de in dienst der betreffende ge
meente werkzame personen, een nadere rege
ling te treffen. 

5. De jaarwedden van de burgemeesters, 
secretarissen, ontvangers en ambteharen 
van den burger!ijken stand van de nieuwe 
gemeente Schaijk en van de gemeenten 
Graue, Mill c.a. en Zeeland worden zoo noodig 
opnieuw vastgesteld door den Commissaris 
der provincie Noord-Brabant, overeenkom
stig de ter zake in deze provincie geldende 
rege!en. 

Artikel 3. 
I. De machten en ambtenaren van de 

gemeenten Graue, Mill c.a., Zeeland en van 
de nieuwe gemeente Schaijk oefenen, te re
kenen van den datum der grenswijziging, 
hun bevoegdheden uit in het vanaf dien 
datum tot hun gemeente behoorende gebied. 

2. Totdat de Cornmissaris der provincie 
Noord-Brabant toepassing zal hebben gege
ven aan het bepaalde in artikel 6 van de Ver
ordening N°. 152/ 1941 en de burgemeester 
van de nieuwe gemeente Schaijk zoo noodig 
nieuwe wethouders zal hebben benoemd, 
worden twee door dezen burgemeester aan 
te wijzen wethouders, onderscheidenlijk van 
de gemeenten Schaijk en Reek, geacht wet
houders te zijn van de nieuwe gemeente 
Schaijk. 

3. Behoudens het bepaalde in de vierde 
alinea behouden de bij den ingang dezer 
grenswijziging in de gebieden der bij deze 
grenswijziging betrokken gemeenten gelden-
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de besluiten aldaar rechtskracht, totdat het 
bevoegd gezag deze besluiten heeft vervallen 
verklaard. 

,Het bevoegd gezag van de gemeenten 
Grave, Mill c.a ., Z eeland en dat der nieuwe 
gemeente Schaijk is verplicht binnen twee 
jaren na den datum van ingang dezer grens
wijziging te bepalen welke gemeentelijke be
sluiten in de bovengenoemde gemeenten zul
len gelden. 

Zoo dikwijls voor het vervallen verklaren 
of voor het invoeren van gemeentelijke 
besluiten medewerkir. g van hooger gezag bij 
kracht van wet hebbende bepalingen is voor
geschreven, is deze mede vereischt voor het 
vervallen of van toepassing verklaren van 
gemeentelijke besluiten ingevolge het be
paalde in de tweede alinea van dit lid . 

De bestaande insttucties voor den secre
taris en den ontvanger van de gemeente 
Schaijk gelden vanaf den datum van ingang 
der grenswijziging voor de n'ieuwe gemeente 
Schaijk, totdat door het bevoegd gezag an
ders zal zijn bepaald. 

4. De bevoegdheid tot het heffen en invor
deren van bestaande gemeentelijke belastin
gen in het gebied der gemeenten Velp en 
Escharen, onderscheidenlijk der gemeenten 
Schaijk en Reek, over een belastingjaar, dat 
v66r den ingang van deze grenswijziging is 
aangevangen, wordt vanaf den datum van 
ingang van deze grenswijziging uitgeoefend 
door de machten en ambtenaren der gemeen
te Grave, onderscheidenlijk der nieuwe ge
meente SchaiJk. 

5. De verantwoording van de opbrengst 
der in het vorige lid bedoelde belastingen ge
schiedt met inachtneming van het bepaalde 

· in artikel 9, vijfde lid, tweede a linea. 
Voor zooveel de opbrengst over het bij den 

ingang van deze grenswijziging loopende be
Jastingjaar wordt verantwoord in de rekening 
over het dienstjaar 1942 der gemeente Grave 
of der nieuwe gemeente SchaiJk, dragen deze 
gemeenten het dee! dier opbrengsten, dat 
verkregen wordt in een niet naar deze ge
meenten overgaand gebied, over aan de ge
meente, waarvan bedoeld gebied dee! is gaan 
uitmaken. 

Artikel 4. 
I. Met afwijking van het bepaalde in arti

kel 4, eerste lid, der gemeentewet en in arti
kel 11, derde lid, van de Eerste beschikking 
ter uitvoering van de Verordening N°. 152/ 
1941, geldt, totdat onderscheidenlijk de uit
komsten van de eerstvolgende openbare 
volKstelling of een nadere publicatie omtrent 
het aantal inwoners door het Centraal Bu
reau voor de Statistiek zullen zijn versche
nen, in de gewijzigde gemeenten en in de 
nieuwe gemeente S chaijk het aantal inwoners, 
dat op I Juli 1942 volgens de bevolkingsre
gisters der betreffende gemeenten aanwezig 
i ~. zooals dit door den Commissaris der 
provincie Noord-Brabant, de burgemeesters 
der betrokken gemeenten gehoord, wordt 
vastgesteld. 

2. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 4, tweede lid, der gemeentewet wor
den zij, die gedurende de laatste twaalf maan
den woonplaats hadden in het gebied der 
gemeenten, zooals deze krachtens deze be
schikking zijn gewijzigd of nieuw g·evormd, 
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vanaf den datum van den overgang als inge
zetenen van de betreffende gemeente be
schouwd. 

3. Zij , die zich in den loop der laatste twaalf 
maanden gevestigd hebben. in het gebied 
eener gemeente, dat in6 evolge deze beschik
king dee! gaat uitmaken van een andere ge
meente, worden geacht van den datum van 
vest iging of hun werkelijke woonplaats te 
hebben gehad in deze andere gemeente. 

Artikel 5. 
1. Aan de burgemeesters en de vaste amb

tenaren, die tengevolge van deze grenswijzi
ging worden ontslagen, wordt - voor zoover 
zij niet in de termen vallen om pensioen, 
uitgezonderd vervroegd ouderdomspensioen, 
als bedoeld in artikel 48, eerste lid, onder b, 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, te 
genieten - met ingang van den dag van 
ontslag een wachtgeld verleend . 

Het wachtgeld voor hen, die bij den ingang 
van deze grenswijziging in dienst waren van 
de gemeenten Velp en Escharen, komt ten 
laste van de gemeente Grave, dat voor de 
ontslagen functior,arissen van de gemeenten 
Schaijk en Reek komt ten laste van de nieu
gemeente Schaijk. 

Voor zooveel het betreft wachtgeld van 
hen, die ontslagen zijn uit den dienst der 
gemeente Escharen, onderscheidenlijk uit den 
dienst der gemeente R eek, ontvangt de ge
meente Grave ,onderscheidenlijk de nieuwe 
gemeente Schaijk, van de gemeente Mill c.a ., 
onderscheidenlijk van de geme,mte Z eeland 
en Grave, jaarlijks een bijdrage in dit wacht
geld overeenkomstig de in artikel 9, achtste 
lid, bedoelde verhouding. 

Gelijke b ijdrage wordt door de gemeente, 
te wier laste het wachtgeld komt, ontvangen 
in de bijdrage voor eigen pensioen, als be
doeld in artikel 6, derde lid, voor zoover deze 
niet ingevolge artikel 6, vierde lid, op de be
trokken personen wordt verhaald .. 

Als vaste ambtenaren worden mede aan
gemerkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
die als zoodanig een niet wezenlijk onder
broken diensttij d van ten minste vijf jaren 
hebben vervuld, tenzij zij belast zijn met 
werkzaamheden, welke een tijdelijk karakter 
dragen . · 

De toekenning van wachtgeld en het ne
men van beslissingen daaromtrent geschie
den door den burgemeester der gemeente, 
te wier laste het wachtgeld komt, met in
achtneming van de volgende bepalingen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. indien zij bij den ingang dezer grens
wijziging een diensttijd van ten minste 10 
jaren hebben volbracht en het aantal jaren 
van den diensttijd, tezamen met het aantal 
jaren van den leeftijd, dien zij ten tijde van 
het ontslag hebben bereikt, 60 of meer be
draagt, tot het tijdstip, waarop ingevolge het 
hieronder bepaalde het wachtgeld eindigt; 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd . 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 
48, eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922, 
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Staatsblad n°. 240 - te genieten. Voor hem, 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in den vori
gen zin, vervalt het wachtgeld, zoodra het 
gelijk is aan of minder bedraagt dan dat pen
sioen en anders bij het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd. 

Onder ,,diensttijd" wordt in dit artikel 
verstaan alle aan het ontslag voorafgaande 
tijd, welke in aanmerking komt voor pen
sioen, onverschillig in dienst van welk 
lichaam die tijd is doorgebracht, met dien 
verstande, dat alle diensttijd slechts een 
maal wordt medegedeld en ' diensttijd uit 
een nevenbetrekking slechts iri · aanmerking 
komt, indien · het wachtgelci'uit · hoof de van 
ontslag uit die' betrekking-·wordt toegekend. 

3. Het bedrag· 'van he£- waclitgeld wordt 
berekend naar ·de wedde·in'•deri zin der Pen
sioenwet 19'22, ' Staatsblad ho. · 240; welke aan 
de betrekki'r.g, ' waaruit de belanghebbende 
tengevolge van deze grenswijziging werd 
ontslagen, laatstelijk vo6r den ingang dier 
grenswijziging was verbonden, vermeerderd 
met kindertoelage, indien die toelage niet 
reeds in die wedde is begrepen, met dien 
verstande, dat de wedde of de som van 
wedde en kindertoelage deze!fde verminde
ring of vermeerdering ondergaat, welke de 
kindertoelage tengevolge van de wijziging 
van het aantal kinderen, dat voor die toelage 
in aanmerking komt, zou ondergaan, indien 
de belanghebbende in dienst zou zijn geble
ven. Het wachtgeld is gedurende de eerste 
drie maanden gelijk aan de in den eersten 
volzin omschreven wedde of de som van 
wedde en kindertoelage en bedraagt daarna 
geaurende drie maanden 85 en vervolgens 
70 ten honderd van de vorenbedoelde wedde 
of som. 

4. Indien op of na den datum van het in 
werking treden van deze beschikking in de 
regeli»g van de wedden en (of) kindertoela
gen van den burgemeester en de ambtenaren 
der gemeente, te wier laste het wachtgeld 
komt, een w1jziging worat gebracnt, wel1<.e 
geen verband houdt met deze grenswijziging 
wordt de in het derde lid oedoelde wedae of 
de som van wedde en · 1<.indertoelage voor de 
toepassit,g van aat lid en van het vijtde en 
zesde lid van dit artikel, alsmede van het 
tweede lid, tweeden volzin, van arti1<.el o, 
op overeenkomstige wijze gewijzigd. 

5. Wanneer de op wacntgela gestelde uit 
of in verband met arbeid of beanJI btj of 
na den ingang dezer grenswijziging inKomsten 
geniet of gaat genieten, welKe hij drie maan
den v66r dat bJdstip niet genoot, worat: 

a. indien hij die inirnmsten geniet, in 
dienst van een der· lichamen, bedoe!a in ae 
artiKelen 3, 4, 5 en I 4, tweede !id, der Pen
sioenwet r922, Staatsblad r.0 • 240, zoodra en 
zoolang het wachtgeld, vermeeraero met die 
inkomsten, voor zoover ZIJ als wedae m 
den zin dier wet zijn of zouden ziJn aan te 
merken, en in ieder geval met inbegrip van 
kindertoe!age, de in het derde lid bedoelae 
weade of de som van wedde en kindertoelage 
zou overschrijden, het wachtgeld met net 
bedrag dier overschrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wacntgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, vermin-

1942 

derd met dien ver;tande, da.t van die inkom
sten buiten aanmerking blijft een bedrag, 
gelijk aan het verschil tusschen het wacht
geld en de in het derde lid bedoelde wedde 
of de som van wedde en kindertoelage; 

c. b ij gelijktijdig genot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wachtge!d vermin
derd met het eventueele gedeelte der inkom
sten onder a, waarmede deze, vermeerderd 
met het wachtgelci;' het· bedra:g der in het 
derde lid bedoelde- wedde of van de som van 
wedde en kindertoelage· overschrijden, dcch 
ten aanzien van de overblijvende inkomsten, 
alsof zij onder b vallen. 

6. Gelijk: gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vo'rige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een 
passende betrekking, al wordt deze benoe
ming niet aangenomen, tenzij dit laatste 
geschiedt op grond van bezwaren, welke door 
den Commissaris der provincie Noord-Bra
bant, den belanghebbende of diens gemach
tigde gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, 
deugdelijk worden verklaard. 

Onder ,,passende betrekking" wordt in dit 
lid verstaan een betrekking of vereeniging 
van betrekkingen, welke den betrokken 
ambtenaar in verband met zijn persoonlijk
heid en omstandigheden redelijkerwijze kun
nen worden opgedragen. 

7. Voor de toepassing van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel worden in de geval
len, waarin de belanghebbende tengevclge 
van deze grenswijziging uit meer dan een 
betrekking is ontslagen, de verscnillende 
wachtgelden en de verschillende wedden, 
in het derde lid bedoeld, tot een wachtgeld 
en een wedde vereenigd. 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouaing, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
he.t gevolg is, v66r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toege1<.end, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, wanneer 
het verlies, naar het qordeel van het bevoegd 
gezag van de gemeente, te wier laste het 
wachtge!d komt, het gevolg was van eigen 
schuld of van eigen verzoek en daarvoor geen 
deugdelijke gronden aanwezig worden ge
acht '. 

9. Indien de op wachtgeld gestelde amb
tenares i11 het ' huwelijk treedt, vervalt voor 
den duur van dat huwelijk het wachtgeld. 

IO. Indien een wachtgeld na onderbreking 
opnieuw wordt genoten, wordt, vocr de be
paling van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld, de tiJd der onderbreking geacht 
op wacntgeld te zijn doorgebracht . 

I I. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijtde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoeaig rnogelijk mededeeling 
aan den burgemeester der gemeente, te wier 
laste het wachtgeld komt. De op wachtgeld 
gest elde is gehouden ten aanzien vat, die 
inKomsten alle door dezen burgemeester en 
door den Commissaris der provincie Noord
Brabant verlangde inlichtingen verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwehJk treedt, doet daarvan even
eens onverwiJld mededee!ing aan den burge
meester der gemeente, te wier laste het 
wachtgeld komt. 
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De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van den bur
gemeester van bedoelde gemeente een aan
vrage in te dienen tot het verkrijgen van 
invaliditeitspensioen en zich te onderwerpen 
aan het in verband daarmede te verrichten 
geneeskundig onderzoek, als bedoeld in 
artikel 74 der Pensioenwet 1922, Staatsblad 
n°. 240. 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, kan 
de Commissaris der Provincie N oord-Bravant, 
den burgemeester der gemeente, te wier taste 
het wachtgeld komt, benevens den belang
hebbende of diens gemacbtigde behoord, 
altbans behoorlijk opgeroepen, bet wacht
ge!d geheel of gedeeltelijk vervallen verkla
ren. 

12. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel warden den burgemeester der ge
meente, te wier taste bet wachtgeld komt, 
benevens den belanghebbende of <liens ge
machtigde gehoord, althans behoorlijk op
geroepen, beslist door den Commissaris der 
Provincie Noord-Brabant gemeenschappelijk 
met de bestuursraden. 

Artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 is hier
bij van overeenkomstige toepassing. 

13. Ten aanzien van ambtenaren in tijde
lijken dienst der gemeenten Ve/pen Escharen , 
onderscheidenlijk der gemeenten Schaijk en 
Reek, die niet warden aangemerkt als vaste 
ambtenaren, zoomede van personen, in 
dienst op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht, die ten gevo!ge van deze grenswijziging 
warden ontslagen, kan, wanneer de door hen 
verrichte werkzaamheden redelijkerwijze ge
acht kunnen warden een niet-tijdelijk karak• 
ter te hebben, door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, den Commissaris der Provincie 
Noord-Brabant gehoord, bepaald worden, dat 
aan deze personen t en taste van de gemeente 
Grave, onderscheidenlijk van de nieuwe ge
meente Schaijk, een uitkeering wordt gedaan. 

Het bepaalde in het tweede tot en met het 
twaa!de lid van d it artikel vindt overeenkom
stige toepassing. 

Ten aanzien van de hierbedoelde functiona- · 
rissen wordt onder diensttijd verstaan de 
aan het ontslag voorafgaande tijd, in dienst 
der gemeenten Velp, Escharen, Reek of 
Schaijk doorgebracht. 

Wanneer toepassing wordt gegeven aan 
het geste!de in de eerste alinea van dit lid, 
wordt een bijslag, welke van gemeentewege 
wordt gegeven op de terugbetaling van op 
het loon van den functionaris ingehouden 
bedragen, overeenkomende met den bijslag 
bedoeld in artikel 63 van het Arbeidsover
eenkomstenbesluit, eerst na beeindiging van 
de in de eerste alinea van dit lid bedoelde uit
keeringen toegekend en alsdan slechts tot 
het bedrag, waarmede deze bijslag het totaal 
van de bovenbedoelde uitkeeringen overtreft. 

Artikel 6. 
1 . De tijd, krachtens deze beschikking op 

wachtgeld doorgebracht, wordt als diensttijd 
in den zin der P ensioenwet 1922, Staatsblad 
n°. 240, aangemerkt, indien de ontslagene in 
de betrekking, welke hij met genot van 
wachtgeld heeft verlaten, laatstelijk door 
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zijn ontslag ambtenaar was in den zin dier 
wet en voor zoover die tijd niet parallel loopt 
met diensttijd als ambtenaar, in den zin van 
die wet, in een betrekking of in betrekkingen 
waarin deze h-.edanigheid na het ontslag 
wordt verkregen. 

2. Gedurende den volgens het eerste lid 
voor pensioen geldigen tijd geldt als wedde, 
onderscheidenlijk als pensioensgrondslag, het 
bedrag van de wedde, onderscheidenliik de 
pensioensgrondslag, dan we! de soni der 
wedden, onderscheidenlijk de som der pen
sioensgrondslagen, welke met inachtneming 
van het bepaalde in het derde en vierde lid 
van het vorige artikel voor den betrokkene 
zouden hebben gegolden, m et dien verstande, 
dat de pensioensgronds!ag of de som der 
pensioensgronds!agen dezelfde wijzigingen 
ondergaan, welke zij op grond van het be
paalde in artikel 150 der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, zouden hebben ondergaan, 
indien het ontslag niet ware verleend en de 
ambtenaar de laatstelijk voor bet ontslag 
aan zijn betrekking of betrekkingen verbon• 
den wedde ongewijzigd had behouden. Ver• 
krijgt de betrokkene na zijn pntslag opnieuw 
de hoedanigheid van ambtenaar in den zin 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad no. 240, 
m et een pensioensgrondslag of een som van 
pensioensgrondslagen, lager dan die uit de 
betrekking of betrekkingen, waaruit hij ten
gevolge van deze grenswijziging werd ont
slagen, dan wordt voor de toepassing van de 
artikelen 33 en 151 der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, de wedde of de som der 
wedden in de nieuwe betrekking of betrek
kingen geacht te zijri verhoogd tot het be
drag van de wedde of de som der wedden, 
bedoeld in het derde lid van het vorige arti
kel. 

Blijft de tengevolge van deze grenswijzi
ging ontslagene na zijn ontslag in een of 
meer betrekkingen ambtenaar in den zin 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad no. 240, 
dan wordt voor de berekening van het eigen 
pensioen de pensioensgrondslag in elk dier 
aangehouden betrekkingen geacht dezelfde 
wijziging te _ondergaan, welke deze op grond 
van artikel 150 dier wet zou ondergaan, in
dien de in den eersten en tweeden volzin 
van dit lid bedoelde wedde of som van wed-· 
den als ambtenaar in den zin dier wet zou 
worden genoten. 

3. De gemeente, te wier laste het wacht
geld komt, is voor de betrokken personen, 
gedurende den tijd, dien zij krachtens deze 
beschikking op wachtgeld doorbrengen, een 
bijdrage voor eigen pensioen verschuldigd op 
den voet van artikel 35 en artikel 36, eerste 
lid, onder a, der Pensioenwet 1922, Staats
blad n°. 240, berekend naar den in den eersten 
volzin van het tweede lid aangegeven pen
sioensgrondslag, en in het geval, bedoeld in 
den tweeden volzin van dat lid, naar het 
verschil tusschen dezen pensioensgrondslag 
en dien of die, welke in de betrekking of be
trekkingen, waarin na het ontslag de hoe
danigheid van ambtenaar in den zin van be
doelde wet werd verkregen, zonder de wer
king van het tweede lid zou of zouden hebben 
gegolden. 

4. De in het vorige lid bedoelde gemeente 
verhaalt de aldaar bedoelde bijdrage op de 
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betrokken personen op den voet van het 
vierde lid van artikel 36 der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240. 

5. Het lichaam, in welks dienst een gewe
zen ambtenaar, bedoeld in het eerste lid van 
het vorige artikel, is herplaatst, is de bijdrage 
volgens artikel 35 en artikel 36, eerste lid, 
onder a en b, der Pensioenwet 1922, Staats
blad n°. 240, verschuldigd naar den pensi
oensgrondslag of de pensioensgrondslagen, 
welke zonder de werking van het eerste lid 
zou of zouden hebben gego!den. 

6. Voor de toepassing van dit artikel vin
den de artikelen 125, 127 tot en met 129a der 
Pensioenwet 1922, Staatsblad no. 240, o,er
eenkomstige toepassing. 

7. Voor de toepassing van artikel 40, eerste 
lid, onder c en d, der Pensioenwet 1922, 
S taatsblad n°. 240, warden zij, die op den dag 
voorafgaande aan den ingang dezer grens
wijziging op arbeidsovereenkomst naar bur
.gerlijk recht werkzaam waren in dienst van 
een der gemeenten Velp, Escharen, Schaijk 
of Reek en die tengevolge van deze grens
wijziging in dienst van een der gemeenten 
Grave, Mill c.a., Zeeland of de nieuwe ge
meente Schaijk warden herplaatst indien 
zij in dienst van een dier gemeenten de hoe
danigheid van ambtenaar verkrijgen, geacht 
den in dienst van een der eerstgenoemde ge
meenten op arbeidsovereenkomst doorge
brachten tijd in dienst van een der laatst
_genoemde gemeenten te hebben doorge
bracht. 

Artikel 7. 
Wanneer in een bij deze grensw1Jz1gmg 

·betrokken gemeente een benoeming plaats 
heeft in een functie, welke, naar het oordeel 
van den Commissaris der Provincue Noord
Brabant, den burgemeester der betreffende 
gemeente gehoord, door een tengevolge van 
deze grenswijziging ontslagen functionaris 
kon zijn bekleed, komen vanaf het tijdstip 
der benoeming het wachtgeld en de pensi
•Oensbijdragen of de uitkeering, bedoeld in 
artikel 5, dertiende lid, van den ontslagene 
ten laste van deze gemeente. 

Artikel 8. 
I. Aan ambtenaren van de bij deze grens

wijziging betrokken gemeenten, die tenge
volge· van deze grenswijziging genoopt zijn 
te verhuizen, warden van gemeentewege de 
kosten hunner verhuizing vergoed. 

2. Deze kosten warden v66r de verhuizing 
vanwege den burgemeester geschat. Na de 
verhuizing dient de ambtenaar daarvoor een 
declaratie in bij den burgemeester, die, in
dien de schatting wordt overschreden en de 
declaratie naar zijn oordeel te hoog is, het 
bedrag bepaalt , dat als vergoeding wordt 
toegekend. 

Artikel 9. 
I. De begrootingen voor het dienstjaar 

1942 der gemeenten Velp, Escharen, Schaijk, 
en Reek gelden slechts voor het aan den 
ingang dezer grenswijziging voorafgaande ge
deelte van dat dienstj aar. 

De begrootingen voor het dienstjaar 1942 
der gemeenten Velp en Escharen, onderschei
denlijk der gemeenten Schaijk en R eek, wor
den voortgezet door de gemeente Grave, on-
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de~scheidenlijk de nieuwe gemeente Schaijk. 
2. De burgemeesters der gemeenten Grave, 

Mill c.a. en Zeeland brengen binnen een door 
het toezichthoudend orgaan te bepalen ter
mijn de begrooting hunner gemeente voor 
het dienstjaar 1942 in overeenstemming met 
den nieuwen toestand . 

3. De burgemeester der nieuwe gemeente 
Schaijk stelt binnen een door het toezicht
houdend orgaan te bepalen termijn voor die 
gemeente een begrooting vast, welke zal 
gelden voor het na den ingang dezer grenswij
ziging vallende gedeelte van het dienstjaar 
1942. 

Voor het tijdvak, waarin deze begrooting 
nog niet is vastgesteld, is het t oezichthou
dend orgaan bevoegd den burgemeester te 
machtigen tot het ontvangen van inkomsten 
en het doen van uitgaven. 

4. De rekeningen over de dienstjaren 1941 
en 1942 der gemeenten Velp en Escharen, 
onderscheidenlijk der gemeenten Schaijk en 
Reek, warden opgemaakt door den ontvanger 
der gemeente Grave, onderscheidenlijk der 
nieuwe gemeente Schaijk. 

Met betrekking tot die rekeningen treden 
voor de toepassing van het bepaalde in arti
kel 18 der Eerste beschikking ter uitvoering 
van de Verordening N°. 152/ 1941 als burge
meester op de burgemeester der gemeente 
Grave, onderscheidenlijk der nieuwe gemeente 
Schaijk . 

5. In de rekeningen over het dienstjaar 
1942 der gemeenten Velp , Escharen, Schaijk 
en Reek worden verantwoord alle tot de 
huishouding dier gemeenten behoorende in
komsten en uitgaven, welke betrekking heb
ben op het aan den ingang dezer grenswijzi
ging voorafgaande gedeelte van dat dienst
jaar. 

Voorzoover deze inkomsten en uitgaven 
mede betrekking hebben op het na den 
ingang dezer grenswijziging vallende ge
deelte van bedoeld dienstjaar, worden zij 
slechts voor een evenredig dee! in de reke
ning van dat dienstjaar verantwoord; het 
overige dee! wordt verantwoord in de reke
ningen van dat dienstjaar der gemeenten 
Grave, Mill c.i:t., Z eeland of de nieuwe ge
meente Schaijk. 

6. De batige of nadeelige saldi van de re
keningen over het dienstjaar 1941 der ge
meenten Velp , Escharen, Schaijk en Reek 
worden verantwoord in de rekeningen over 
het dienstjaar 1942 dier gemeenten. 

7. De batige of nadeelige sa.ldi van de 
rekeningen over het dienstjaar 1942 der ge
meente Velp, onderscheidenlijk der gemeente 
Schaijk, komen ten bate of ten laste van de 
gemeente Grave, onderscheidenlijk van de 
nieuwe gemeente Schaijk. 

8. Het batig of nadeelig saldo van den ge
wonen dienst de r rekening over het dienst
jaar 1942 der gemeente Escharen, onderschei
denlijk der gemeente Reek, komt ten bate of 
ten laste van de gemeenten Grave en Mill c.a., 
onderscheidenlijk van de gemeenten Grave, 
Zeeland en de nieuwe gemeente Schaijk, in 
zoodanige verhouding als wordt aangegeven 
door de aantallen inwoners van eerstgenoem
de gemeenten, die naar laatstgenoemde ge
meenten overgaan. 

De na het sluiten van de begrooting voor 
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het dienstjaar I942 ontvangen gewone 
inkomsten of betaalde gewone uitgaven, be
hoorende tot de huishouding der gemeente 
Velp, Escharen, Schaijk of Reek, komen over
komstig vorenbedoelde verhouding ten bate 
of ten laste van de gemeenten Grave, Mill 
c.a., Zeeland of de nieuwe gemeente Schaijk. 

9 . De batige of nadeelige saldi van den 
kapitaaldienst der rekening over het dienst
jaar I942 der gemeente Escharen, onderschei
denlijk der gemeente Reek, komen in een 
door het toezichthoudend orgaan, voor zoo
veel mogelijk met inachtneming van het in 
artikel 17 neergelegde beginsel, te bepalen 
verhouding ten bate of ten laste van de ge
meenten Grave en Mill c.a., onderscheidenlijk 
van de gemeenten Grave, Zeeland en de nieu
we gemeente Schaijk. 

Hetzelfde geldt voor de na het sluiten van 
de begrooting voor het dienstjaar I942 ont
vangen kapitaalsinkomsten of betaalde kapi
taalsuitgaven, behoorende tot de huishou
d ing der gemeenten E scharen of Reek. 

Artikel Io. 
I. De uitkeeringen, voorloopige uitkee

ringen daaronder begrepen, voor de gemeen
ten R eek en Schaijk, onderscheidenlijk de ge
meenten Velp en Escharen, welke voor het 
jaa.r I942 in de plaats treden van de uitkee
ringen va n de vervallen opcenten op de 
hoofdsom der gemeentefondsbelasting en 
der vermogensbelasting, alsmede van de 
voorm3.lige uitkeeringen per in de gemeente
fondsbelasting aangeslagen inwoner uit het 
gemeentefonds en uit het werkloosheidssub
sidiefonds, eventueele verrekeningen ter 
zake van deze uitkeeringen, alsmede even
tueele verrekeningen ter zake van de uit
keering, bedoeld in artikel 3, onder c, juncto 
artik.el 9, der wet van IS Juli I929, Staats
blad n°. 388, sedert gewijzigd, betreffende 
het u itkeeringstijdvak I Mei I94I tot en met 
3I December I94I, voor zoover deze ver
va llen op of na I J uli I942, worden uitbetaald 
aan, eventueel teruggevorderd van de nieu
we gemeente Schaijk, onderscheidenlijk van 
de gemeente Grave. 

2. I ndien deze uitkeeringen, eventueel te
rugoetalingen, niet in de rekening over I942 
van laatstbedoelde gemeenten worden op
genomen, worden de voor- of nadeelige saldi 
afzor,derlijk verdeeld overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 9, achtste lid. 

Artikel I r. 
I De uitkeeringen uit het gemeentefonds, 

als bedoeld in artikel 3, letter b, der wet van 
IS JUii I929, Staatsblad n°. 388, sedert gewij 
ziga, voor de gemeenten Grave, Velp, Escha
ren, Nlill c.a., Zeeland, Reek en Schaijk over 
het uhKeeringsjaar I942 worden vastgesteld 
op de neltt van het bedrag, waarop die ge
meenten volgens de ter zake geldende rege
len aanspraak. kunnen maken. 

2. Voor de gemeenten Grave, Mill c.a ., 
Zeeland en de nieuwe gemeente Schaijk 
wordt, volgens de voor de burgemeesters en 
secretarissen dier gemeenten op I Juli I942 
ge ldende jaarwedderegeling, voor het over
blijvende gedeelte van het jaar I942, een 
u itKeering, als in het vorige lid bedoeld , vast
gesteld. Deze wordt bepaald op de helft van 
het bedrag, waarop die gemeenten in nor-
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male omstandigheden aanspraak zouden 
hebben gehad. 

3. Gedurende den tijd, dat de wegens deze 
grenswijziging ontslagen burgemeesters en 
secretarissen krachtens deze beschikkin,r, 
wachtgeld genieten, zal de gemeente, t~ 
wier laste het wachtgeld komt, van het Rijk 
jaarlijks een bijdrage in die wachtgelden ont
vangen en we! in de verhouding, waarin 
I ½ X de voor eerstgenoemde gemeenten 
voor het uitkeeringstijdvak I Mei I94I tot 
en met 3I December I94I vastgestelde uit
keering, ingevo!ge artikel 5, eerste lid, sub 2, 
van Verordening N °. 30/1941, staat tot d e 
door deze burgemeesters en secretarissen 
laatstelijk voor den ingang dezer grenswijzi
ging genoten jaarwedden. 

4. Voor zooveel de bijdrage betrekking 
heeft op den burgemeester en den secretaris 
der gemeente Reek, keert de nieuwe gemeente 
Schaijk aan de gemeente Grave, onderschei
denlijk aan de gi!meente Zeeland een dee! dier 
bijdrage uit overeenkomstig de in artikel 9, 
achtste lid, bedoelde verhouding. 

Voor zooveel de b ij d rage betrekking heeft 
op den burgemeester en den secretaris der ge
meente Escharen, keert de gemeente Grave 
aan de gemeente Mill c.a. een dee! dier bij
drage uit overeenkomstig de in artikel 9, 
achtste lid , bedoelde verhoud ing. 

Artikel I2. 
r. Voor de vaststelling en verrekening van 

de uitkeering ingevolge artikel 3, letter c, 
juncto artikel 9, cier wet van IS Juli 1929, 
Staatsblad n°. 388, sedert gewijzigd, wordt 
deze beschikking geacht in werking te tredef\. 
met ingang van I Januari 1943. 

2. De met toepassing van het bepaalde in 
het ee.-ste lid voor de gemeenten Schaijk en 
Reek, onderscheidenlijk voor de gemeenten 
Velp en Escharen voor het uitkeeringsjaar 
I942 vast te stellen uitkeeringen, voorloopige 
uitkeeringen daaronder begrepen, worden, 
voor zoover zij op of na I Juli I 942 vervallen 
uitbetaald aan de nieuwe gemeente Schaijk, 
onderscheidenlijk aan de gemeente Grave . 

3. De in het vorige lid bedoelde uitkeerin
gen voor de gemeenten Reek en Escharen 
worden berekend per inwoner dier gemeenten 
op 3r December r94r. 

4 . Voor elken inwoner , die op 3r Decem
ber r94r gevestigd was in het gebied, dat 
krachtens deze beschikking van de gemeente 
Reek overgaat naar de gemeente Grave, on
derscheidenlijk naar de gemeente Zeeland, 
keert de nieuwe gemeente Schaijk aan de 
gemeente Grave, onderscheidenliJk aan de 
gemeente Zeeland, een bedrag uit , gelijk aan 
de helft van het ingevolge het derde lid be
rekende bedrag per inwoner der gemeente 
Reek. 

4. Voor elken inwoner, die op 3r December 
I94I gevestigd was in het gebied, dat krach
tens deze beschikking van de gemeente 
Escharen overgaat naar de gemeenteMill c.a ., 
keert de gemeente Grave aan de gemeente 
Mill c.a. een bedrag uit, gelijk aan de helft 
van het ingevolge het derde lid berekende 
bedrag per inwoner der gemeente Escharen. 

Artikel I3. 
r. De vaststelling van de uitkeering inge

volge artikel 3, onder c, juncto artikel 9. 



der wet van IS Juli 1929, Staatsblad n°. 388, 
sedert gewijzigd, voor de gemeenten Grave, 
Mill c.a., Z eeland en de nieuwe gemeente 
Schaijk voor de uitkeeringstijdvakken, welke 
op het uitkeeringsjaar 1942 volgen, geschiedt 
met inachtneming van de alsdan geldende 
bepalingen en voor zooveel noodig en moge
lijk met inachtneming van de bepalingen van 
dit artikel. 

2. Het quotient , bedoeld in het tweede 
lid van artikel 21 van het Financieele Ver
houdingsbesluit , wordt, voor zoover <lit bere
kend is aan de hand van belastingopbreng
sten over boekingstijdvakken, welke zijn 
aangevangen v66r I Juli 1942, bepaald alsof 
deze beschikking met den aanvang van het 
boekingstijdvak in werking was getreden. 

3 . De belastingopbrengsten, bedoeld in 
het tweede lid van artikel IS van het Finan
cieele Verhoudingsbesluit, worden, voor zoo
ver zij tengevolge van de toepassing van het 
vorige lid niet op de wijze in artikel 21 van 
dat b esluit aangegeven, kunnen worden be
rekend, gesteld op het door den Inspecteur 
der Belastingen geschatte bedrag. 

4. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel 21 van het Financieele 
Verhoudingsbesluit, wordt, voor de toepas
sing van dit artikel, het aantal inwoners op 
I J anuari van het kalenderjaar, waarin bet 
bJe .d:ig,tijdvak, dat b ij de berekening tof 
uitgang,punt genomen wordt, aanvangt, 
geste!C1: 

a. voor de gemeente Grave op het werkelijk 
aantal inwoners op <lien datum, vermeerderd 
met het aantal inwoners, dat op 31 December 
1941 gevestigd was in het gebied, dat ingevol
ge deze beschikking van de gemeenten Velp, 
Reek en Escharen naar de gemeente Grave 
overgaat. 

b. voor de gemeente Mill c.a. op het wer
kelijk aantal inwoners op <lien datum, ver
meerderd met het aantal inwoners, dat op 
31 December 1941 gevestigd was in het ge
bied, dat ingevolge deze beschikking van 
de gemeente Escharen naar de gemeente 
Mill c.a. overgaat. 

c. voor de gemeente Zeeland op het wer
kelijk aantal inwoners op <lien datum, ver
meerderd met het aantal inwoners, dat op 
31 December 1941 gevestigd was in het ge
bied, dat ingevolge deze beschikking van 
de gemeente Reek naar de gemeente Zeeland 
overgaat; 

d. voor de nieuwe gemeente Schaijk op 
het werkelijk aantal inwoners op <lien datum 
van de opgeheven gemeente Schaijk, ver
meerderd met het aantal inwoners op <lien 
datum van de gemeente Reek en verminderd 
met het aantal inwoners, dat op 31 December 
1941 gevestigd was in het gebied, dat krach
tens deze beschikking van de gemeente Reek 
naar de gemeenten Grave en Z eeland over
gaat. 

5. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het 
Financieele Verhoudingsbesluit voor de ge
meenten Grave, Mill c.a ., Zeeland en de 
nieuwe gemeente Schaijk, wordt het bedrag 
van de ten laste der gemeenten Grave, Mill 
c.a., Zeeland en de opgeheven gemeente 
Schaijk gebleven uitgaven, als bedoeld in 
het tweede lid van artikel IS van het Finan-
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cieeleVerhoudingsbesluit, vermeerderd, voor: 
a. de gemeente Grave met het overeen

komstige bedrag der gemeente Velp en een 
gedeelte van de overeenkomstige bedragen 
der opgeheven gemeenten Reek en Escharen · 

b. de gemeente Mill c.a., met het gedeelt~ 
van het overeenkomst ige bedrag der opge
heven gemeente Escharen, dat niet in aan
merking wordt genomen bij de. berekening 
van het quotient voor de gemeente Grave; 

c. de gemeente Zeeland, met een gedeelte 
van het overeenkomstige bedrag der opge
heven gemeente Reek; 

d. de nieuwe gemeente Schaijk, met het 
overeenkomstige bedrag der gemeente Reek, 
doch vermindenl met de bedragen, welke in 
aanmerking zijn genomen bij de berekening 
van de quotienten voor de gemeenten Grave 
en Zeeland. 

De in de vorige zinsnede onder a en c be
doelde gedeelten worden voor de aan het 
rekeningjaar 1942 voorafgaande rekenings
jaren voor de opgeheven gemeente Escharen, 
onderscheidenlijk voor de gemeente Reek, 
verkregen door vermenigvuldiging van de 
desbetreffende bedragen met een breuk, waar
van in iedere breuk de noemer voorstelt het 
aantal inwoners van elk der opgeheven ge
meenten op 31 December 1941 en de teller 
het aantal inwoners, dat op 31 December 
1941 gevestigd was in het gebied, dat van 
elk dezer gemeenten ingevolge deze beschik
king naar de gemeente Grave, onderscheiden
lijk naar de gemeenten Grave en Zeeland, 
overgaat. Voor het rekeningsjaar 1942 wor
den deze gedeelten gesteld op de helft van 
de voor het rekeningsjaar 1941 berekende 
bedragen. 

6. De aldus berekende bedragen van de 
ten laste van elk der gemeenten Grave, Mill 
c.a., Zeeland en de nieuwe gemeente Schaijk 
blijvende uitgaven, als bedoeld in artikel IS, 
tweede lid, van het Financieele Verhoudins
besluit, worden berekend per inwoner der 
gemeenten Grave, Mill c.a., Zeeland en de 
opgeheven gemeente Schaijk op I Januari 
van het met het rekeningsjaar gelijknamige 
kalenderjaar, vermeerderd, onderscheidenliJk 
verminderd met het aantal inwoners, waar
mede krachtens deze beschikking ret bevol
kingscijfer der gemeenten Grave, Mill c.a. en 
Zeeland is toegenomen, of, voor wat de nieu
we gemeente Schaijk betreft, het aantal in
woners der gemeente Reek, dat krachtens 
deze beschikking is gaan behooren tot de 
bevolking der nieuwe gemeente Schaijk. 

7. Reeds vastgestelde quotienten, als be
doeld in dit artikel , worden, voor zooveel 
noodig door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financien en van 
Binnenlandsche Zaken opnieuw vastgesteld, 
met inachtneming van de bepalingen van dit 
artikel. 

Artikel 14. 
I. Voor de vaststelling en verrekening van 

de garantieuitkeering, als bedoeld in artikel 
II, en van de inhouding, bedoeld in artikel 
III der Wet van 4 Maart 1935, Staatsblad 
no. 74, wordt deze beschikking geacht in 
werking te treden op I Mei 1943. 

2. De met toepassing van het bepaalde 
in het eerste lid vast te stellen ui tkeeringen 
voor de gemeenten Velp en Reek, voor zoover 
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zij op of na I Juli 1942 vervallen, worden uit
betaald aan de gemeente Grave, onderschei
denlijk aan de nieuwe gemeente Schaijk. 

3. De met toepassing van het bepaalde in 
het eerste lid vast te stellen inhouding voor 
de gemeente Escharen, voor zoover zij op of 
na 1 Juli 1942 plaats heeft, geschiedt op de 
uitkeering uit het gemeentefonds, welke de 
gemeente Grave geniet volgens artikel 3, let
ter c, der wet van 15 Juli 1929, Staatsblad 
no. 388, sedert gewijzigd. 

4. De uitkeering voor de gemeente Reek, 
bedoeld in het tweede lid , en de inhouding 
voor de gemeente Escharen, bedoeld in het 
derde lid, worden berekend per inwoner dier 
gemeenten op 31 December 1941. 

5 . Voor iederen inwoner, die op 31 Decem
ber 1941 gevestigd was in het gebied, dat 
krachtens deze beschikking van de opgehe
ven gemeente Reek is gaan behooren tot de 
gemeente Grave , onderscheidenlijk tot de 
gemeente Zeeland, keert de nieuwe gemeente 
Schaijk aan de gemeente Grave, onderschei
denlijk aan de gemeente Zeeland, een bedrag 
uit, gelijk aan tien twaalfde gedeelten van het 
ingevolge het vierde lid berekende bedrag 
per inwoner. 

6. Voor iederen inwoner der opgeheven ge
meente E scl>aren, die op 31 December 1941 
gevestigd was in het gebied, dat krachtens 
deze beschikking van genoemde gemeente 
is overgegaan naar de gemeente Mill c.a., 
keert de gemeente Mill c.a. aan de gemeente 
Grave een bedrag uit, gelijk aan tien twaalfde 
gedeelten van het ingevolge het vierde lid 
berekende bedrag per inwoner. 

Artikel 15. 
I. Op de uitkeering, welke de nieuwe ge

meente Schaijk volgens artikel 3, letter c, 
juncto artikel 9, der wet van IS Juli 1929, 
Staatsblad n°. 388 , sedert gewijzigd, na I Mei 
1943 uit het gemeentefonds ial ontvangen, 
zal ten bate van het gemeentefonds een be
drag worden ingehouden, gelijk aan een tien
de gedeelte van het verschil tusschen de som 
der uitkeeringen, welke de opgeheven ge
meenten Schaijk en Reek volgens artikel 3, 
letter b (oud), dier wet over het tijdvak 1934/ 
1935 hebben genoten, en de som van de 
voor die gemeenten vastgestelde uitkeerin
gen, volgens artikel 3, letter c, dier wet over 
het tijdvak 1935/ 1936, vermeerderd evenwel 
met de bedragen, waarmede krachtens het 
bepaalde in het tweede lid van dit artikel de 
inhouding op de uitkeering voor de gemeente 
Zeeland wordt verminderd, alsmede met een 
bedrag, dat wordt uitgedrukt door het eerste 
gedeelte van de in het derde lid opgenomen 
formule. 

2. De inhouding op de uitkeering uit het 
gemeentefonds krachtens artikel 3, letter c, 
juncto artikel 9, der wet van 15 Juli 1929, 
Staatsblad n°. 388, sedert gewijzigd, welke de 
gemeente Zeeland na I Mei 1943 zal ontvan
gen, wordt verminderd met een bedrag, 
berekend overeenkomstig de volgende for
mule : 

a 
9/J X C = x. 

In deze formule stelt voor: 
de letter a: het aantal inwoners, dat op 3 I 

December 1941 gevestigd was in het gebied, 

94 

dat krachtens deze beschikking van de ge
meente Reek overgaat naar de gemeente 
Zeeland; 

de letter b: het aantal inwoners der ge
meente Reek op 31 December 1941 ; 

de letter c: het bedrag der garantie-uit
keering voor de gemeente Reek over het uit
keeringstijdvak 1935/1936; 

de letter x: het bedrag, waarmede de in
houding voor de gemeente Zeeland wordt ver
minderd . 

3. De garantie-uitkeering uit het gemeente
fonds, welke de gemeente Grave zal ontvan
gen over het uitkeeringstijdvak 1943/1944, 
wordt vermeerderd met een negende gedeelte 
van de garantie-uitkeering, welke de opge
heven gemeente Velp over het uitkeerings
tijdvak 1935/1936 uit het gemeentefonds 
heeft ontvangen en vermeerderd of vermin
derd met een bedrag berekend overeenkom
stig de volgende formule: 

(~ X c) - (t X /) = x . 

In deze formule stelt voor: 
de letter a: het aantal inwoners, dat op 31 

December 1941 gevestigd was in het gebied, 
dat krachtens deze beschikking van de op
geheven gemeente Reek naar de gemeente 
Grave is overgegaan; 

de letter b: het aantal inwoners der opge
heven gemeente Reek op 31 December 1941; 

de letter c: het bedrag der garantie-uit
keering voor de gemeente Reek over het uit
keeringstijdvak 1935/ 1936; 

de letter d: het aantal inwoners, dat op 
31 December 1941 gevestigd was in het ge
bied, dat krachtens deze beschikking van de 
opgeheven gemeente Escharen naar de ge
meente Grave is overgegaan; 

de letter e: het aantal inwoners der opge
heven gemeente E scharen op 31 December 
1941; 

de letter f: het bedrag der inhouding, als 
bedoeld in artikel I II der wet van 4 Maart 
1935, Staatsblad n°. 74, voor de gemeente 
Escharen over het uitkeeringstij dvak 1935/ 
1936; 

de letter x: het bedrag, bedoeld in de eerste 
zinsnede van dit lid. 

4. De inhouding op de uitkeering uit het 
gemeentefonds, ingevolge artikel 3, letter c, 
der wet van 15 Juli 1929, Staatsblad n°. 388, 
sedert gewijzigd, welke de gemeente Mill c.a. 
na 1 Mei 1943 zal ontvangen, wordt verhoogd 
met een bedrag, gelijk aan het verschil ' tus
schen een negende gedeelte van de voor de 
gemeente E scharen voor het tijdvak 1935/ 
1936 vastgestelde inhouding, bedoeld in 
artikel III der wet van 4 Maart 1935, 
Staatsblad n°. 74, en het tweede gedeelte van 
de in het derde lid opgenomen formule . 

Artikel 16. 
r. De uitkeeringen door het Rijk wegens 

aan de gemeenten V elp en Escharen, onder
scheidenlijk aan de gemeenten Reek en 
Schaijk, toekomende hoofdsommen en op
centen van belastingen, betrekking hebbende 
op het belastingjaar 1942 of daaraan voor
afgaande belastingjaren, welke zijn of wor
den opgenomen in de boekingstijdvakken 
1941/ 1942 en 1942/1943, worden vanaf den 
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datum van ingang van deze grensw11z1gmg 
gedaan aan de gemeente Grave, onderschei
denlijk aan de nieuwe gemeente Schaijk, ook 
voor zoover het betreft het gebied der ge
meente Escharen, dat aan de gemeente Mill 
c.a. en dat van de gemeente Reek, dat aan 
de gemeenten Zeeland en Grave wordt toege
voegd. 

2. De verantwoording dier uitkeeringen 
geschiedt met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 9, zesde lid, tweede alinea. 

Voor zooveel de aan de gemeente Escharen 
onderscheidenlijk aan de gemeente Reek toe
komende uitkeeringen over het bij den in
gang dezer grenswijziging loopende boekings
tijdvak worden verantwoord in de rekening 
over het dienstjaar 1942 der gemeente Grave, 
onderscheidenlijk der nieuwe gemeente 
Schaijk, dragen deze gemeenten aan de ge
meente Mill c.a., onderscheidenlijk aan de 
gemeente Zeeland, een aandeel over, berekend 
overeenkomstig de in artikel 9, achtste lid, 
bedoelde verhouding. 

Artikel 17. 
I. Te rekenen van 1 Juli 1942 gaan alle 

rechten, lasten, verplichtingen en bezittingen 
der gemeenten Velp, Escharen, Schaijk en 
Reek, betrekking hebbende op of gelegen in 
de gebieden dezer gemeenten, over op de 
gemeente, waarvan deze gebieden dee! gaan 
uitmaken. 

2. Alie overige rechten, lasten, verplich
tingen en bezittingen - alsmede de uit geld
Jeening voortspruitende - der gemeenten 
Velp en Escharen, onderscheidenlijk der ge
meenten Schaijk en Reek, gaan over op de 
gemeente Grave, onderscheidenlijk op de 
nieuwe gemeente Schaijk. 

3. Voor den in de voorgaande leden be
doelden overgang wordt geen nadere akte 
gevorderd. Voor zoover overschrijving in de 
openbare registers krachtens of in verband 
met deze beschikking noodig mocht zijn, 
zal die geschieden krachtens deze beschik
king. 

4. Indien de Commissaris der provincie 
Noord-Brabant van oordeel is, dat wegens den 
overgang van rechten, lasten, verplichtingen 
en bezittingen overeenkomstig dit artikel een 
verrekening tusschen de betreffende ge
meenten dient p!aats te hebben, bepaalt hij 
het bedrag en de wijze van betalen daarvan. 

Artikel 18. 
1. Alie kadastrale en andere stukken, uit

sluitend betrekking hebbende op gebied, 
dat krachtens deze beschikking van een an
dere gemeente dee! gaat uitmaken, worden 
overgedragen aan die andere gemeente, dan 
we! in overeenstemming gebracht, met arti
kel 1 van deze beschikking. 

2 . Alie ovedge stukken der gemeenten 
Velp en Escharen, onderscheidenlijk der ge
meenten Schaijk en Reek gaan over op de 
gemeente Grave, onderscheidenlijk op de 
nieuwe gemeente Schaijk. 

3. De burgemeesters van de krachtens deze 
beschikking gewijzigde gemeenten Grave, 
Zeeland en Mill c.a. en van de nieuw ge
vormde gemeente Schaijk hebben na ingang 
der grenswijziging wederkeerig het recht te 
alien tijde kosteloos inzage te nemen van 
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elkandern gemeente-archieven en op kosten 
hunner gemeente afschriften of uittreksels 
van de zich in die archieven bevindende stuk
ken te vorderen , een en antler voor zoover 
betreft het gebied, hetwelk van hun gemeente 
dee! uitmaakt of heeft uitgemaakt. 

Artikel 19. 

1. De burgemeesters der gemeente Escha- . 
ren , onderscheidenlijk der gemeente Reek, 
zenden op den dag, voorafgaande aan dien 
van deze grenswijziging, aan den burgemees
ter der gemeente Mill c.a. , onderscheidenlijk 
aan de burgemeesters der gemeenten Zeeland 
en Grave, na daarvan afschrift te hebben ge
houden, het dee! van het tot het bevolkings
register behoorende p ersoonsregister hunner 
gemeente, dat betrekking heeft op de per
sonen, die op dien dag gevestigd zijn in het 
gebied, dat naar Jaatstgenoemde gemeente 
of gemeenten overgaat . 

2. De bevolkingsregisters der gemeenten 
Velp en Grave vormen, samengevoegd met 
de gedeelten der bevolkingsregisters van de 
gemeenten Reek en Escharen, het bevolkings
register van de vergroote gemeente Grave. 

3. De bevolkingsregisters der gemeenten 
Schaijk en Reek vormen samengevoegd 
nadat van dat van Reek de in het eerste litl 
bedoelde deelen zijn afgevoerd, het bevol
kingsregister der nieuwe gemeente Schaijk. 

4. Het bevolkingsregister der gemeente 
Zeeland vormt, samengevoegd met het ge
deelte van het bevolkingsregister der ge
meente Reek, het bevolkingsregister van de 
vergroote gemeente Zeeland. 

5- Het bevolkingsregister der gemeente 
Mill c.a. vormt, samengevoegd met het ge
deelte van het bevolkingsregister der ge
meente Escharen, het bevolkingsregister van 
de vergroote gemeente Mill c.a. 

Artikel 20. 

I. De inwoners van het naar een andere 
gemeente overgaand gebied, die bij of na 
den ingang dezer grenswijziging werkloos zijn 
of worden, zullen onmiddellijk opgenomen 
worden in de steunregeling van de gemeente, 
waarvan het gebied dee! gaat uitmaken, of 
aldaar tot de werkverschaffing worden toe
gelaten, indien en voor zoover zij daarvoor, 
op grond van de regelen, welke in die gemeen
te gelden, in aanmerking komen. Ten aan
zien van de vestigingsvoorschriften blijft te 
hunnen opzichte de regeling van kracht, wel
ke gold in de gemeente, waarin zij gevestigd 
waren. 

2. Het verleenen van steun en het te werk 
stellen bij de werkverschaffing geschieden 
met inachtneming van de door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Socia
le Zaken goedgekeurde steuntarieven en 
werkverschaffingsloonen. 

Artikel 21. 

1. Met ingang van den datum dezer grens
wijziging wordt het Burgerlijk Armbestuur 
van Escharen opgeheven, met dien verstande, 
dat het bestuur dier instelling gedurende ten 
hoogste een maand bevoegd blijft zijn taak 
op den ouden voet uit te oefenen. 

De rechten, lasten, verplichtingen en be
zittingen van bedoeld armbestuur worden 
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geacht te zijn rechten, lasten, verplichtingen 
en bezittingen der gemeente Escharen. Arti
kel 17 dezer beschikking is op dit armbestuur 
van toepassing. 

2. De kosten van verpleging van arme 
krankzinnigen, welke overeenkomstig artikel 
39 der Armenwet worden voldaan uit de kas 
eener gemeente, welker gebied ingevolge deze 
beschikking geheel of gedeeltelijk dee! gaat 
uitmaken van een andere gemeente, k omen, 
voor zoover die krankzinnigen, ten tijde dat 
de rechterlijke machtiging om hen in een ge
sticht te p)aatsen werd aangevraagd, woon
plaats , in den zin van het Burgerlijk Wetboek 
hadden in het overgaande gebied, te rekenen 
van den ingang dezer grenswijziging, voor 
rekening dier andere gemeente. 

3. Hetzelfde geldt ten aanzien van de kos
ten, voortvloeiende uit de toepassing van 
artikel 30, eerste lid, tweeden zin, en tweede 
lid en van artikel 39bis der Armenwet, voor 
zo~ver het betreft de verzorging van armen, 
die ten tijde van hun opneming zich bevonden 
of hoofdverblijf hadden in het gebied, dat 
naar een andere gemeente overgaat. 

Artikel 22. 

1. Met afwijking van het bepaalde in arti
kel 6, eerste lid, en artikel 40, tweede lid, 
der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) kan 
voor de gemeenten Graue, Zeeland, Mill c.a. 
en de nieuwe gemeente Schaijk een besluit, 
als in die artikelen bedoeld, warden genomen 
v66r I Januari 1943. 

Tot <lien datum warden in die gemeenten 
geen vergunningen, met uitzondering van 
hotelvergunningen en verloven A verleend. 

2. De namen der personen, voorkomende 
op de lijsten, bedoeld in de artikelen 17 en 45, 
tweede lid, der Drankwet (Staatsblad 1931, 
no. 476) van de opgeheven gemeenten Velp, 
Escharen, Schaijk en Reek en die destijds op 
die lijsten zijn geplaatst, nadat op een h_un
nerzijds ingediend verzoek om vergunmng, 
onderscheidenlijk verlof A, een afwijzende 
beschikking was genomen, uitsluitend op 
grand, dat het vastgestelde maximum der 
vergunningen, onderscheidenlijk verloven A, 
was bereikt, warden, indien belanghebbenden 
binnen drie maanden na den datum van in
gang dezer grenswijziging een daartoe strek
kend verzoek richten tot den burgemeester 
der gemeente, naar welke het betrokken ge
bied overgaat, overgeschreven op de over
eenkomstige lijsten van de laatstbedoelde 
gemeente. 

3. De volgorde, waarin de in het vorige 
lid bedoelde overschrijving zal geschieden, 
wordt bepaald naar de dagen, waarop de ver
zoeken om vergunning, onderscheidenlijk om 
verlof A, zoowel van hen, die op deze lijsten 
warden overgeschreven, als van hen, die 
reeds op deze lijsten zijn geplaatst, bij J,et be
trokken gemeentebestuur of den betrokken 
burgemeester zijn ingekomen, met <lien ver
stande, dat, voor zoover verzoeken op den
zelfden dag zijn ingekomen, de in leeftijd 
oudere verzoeker voorgaat en dat bij gelijken 
ouderdom het lot beslist. 

Artikel 23. 
1. Met ingang van den datum dezer grens

wijziging vervalt in alle rechtsvoorschriften 
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de vermelding der gemeenten Velp, Escharen 
en Reek en wordt onder de gemeente Schaijk 
verstaan de krachtens deze beschikking ge
vormde nieuwe gemeente van dien naam. 

2. Met ingang van denzelfden dag warden 
in alle rechtsvoorschriften onder de gemeen
ten Graue, Mill c.a. en Zeeland verstaan de 
gemeenten, zooals zij krachtens deze be
schikking zijn gewijzigd. 

Artikel 24. 
Deze beschikking is niet van invloed op de 

op den datum dezer grenswijziging bij de 
kantongerechten te 's-Hertogenbosch en Box• 
meer aanhangige zaken, noch op de zaken, 
waarin de dagvaarding of oproeping om 
voor dat gerecht te verschijnen is uitgebracht. 

Artikel 25. 
Geschillen omtrent de toepassing van deze 

beschikking warden, voorzoover niet anders 
is bepaald, beslist door den Secretaris-Gene
raal van het Departemen t van Binnenland
sche Zaken, den Raad van State, afdeeling 
voor de geschillen van bestuur, gehoord. 

Artikel 26. 
Deze beschikking treedt in werking met 

ingang van den dag, volgende op dien harer 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 29 Juni 1942. 
S.-G. u. h. Dep. u. B. Z., FREDERlKS. 

( Uitgeg. 30 Juni 1942.) 

(Stet. no. 129) 
1 Juli 1942 . • DERDE UITVOERINGSBE

SCHIKKING van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnen
landsche Zaken, met betrekking tot het 
besluit van 15 Mei 1941 (N° . 91/1941), 
houdende voorschriften betreffende het 
Nationale Plan en Streekplannen. 

Ter uitvoering van de artikelen 2 en 3 van 
het besluit betreffende de instelling uan een 
Rijksdienst uoor het Nationale Plan van 15 
Mei 1941 (N°. 91/ 1941) en in overeenstem
ming met de artikelen 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

1. De President van den Rijksdienst voor 
het Nationale Plan legt het ontwerp van het 
Nationale Plan gedurende twee maanden 
ten bureele van den R ijksdienst voor het 
Nationale Plan, alsmede ter griffie van elke 
provincie voor een ieder ter inzage; hiervan 
wordt te voren kennis gegeven in de Neder
landsche Staatscourant. 

2. Gedurende drie maanden, nadat het 
ontwerp ten bureele van den Rijksdienst ter 
inzage is gelegd, kunnen bezwaren daartegen 
schriftelijk bij den President warden inge
diend. 

3. Het ontwerp van het Nationale Plan 
wordt geacht in voorbereiding te zijn van het 
tijdstip af, dat de President een daartoe 
strekkend, in de Nederlandsche Staatscourant 
op te nemen, besluit heeft genomen. 

K 2663 
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Artikel 2. 

I. Na overweging van de ingediende be
zwaren legt de President het ontwerp van 
het Nationale Plan ter vaststelling voor aan 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken . De Presi
dent licht daarbij toe of en in hoeverre aan 
de ingebrachte bezwaren is te gemoet geko
men. 

2. Het Nationale Plan wordt, nadat het is 
vastgesteld, ten bureele van den R ijksdienst 
voor het Nationale Plan, alsmede ter griffie 
van elke provincie voor een ieder ter inzage 
gelegd; hiervan wordt te voren kennis ge
geven in de Nederlandsche Staatscourant. Het 
Plan wordt van kracht met ingang van den 
dag, volgende op dien der nederlegging ten 
bureele van den R ijksdienst . 

Artikel 3. 
I. Met ingang van den dag, waarop het 

Nationale Plan van kracht wordt , vervallen 
de in bestaande planologische maatregelen 
opgenomen voorschriften, voor zoover deze 
in strijd zijn met het N ationale Plan. 

2. Zoo spoedig mogelijk, nadat het Natio
nale Plan van kracht geworden is, doch uiter
lijk binnen een door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken te bepalen termijn, brengt de Commis
saris der Provincie de in de provincie gelden
de streekplannen hiermede in overeenstem
ming. 

3. Voor zoover het Nationale Plan voor 
een gemeente, niet gelegen in het gebied, 
waarover een streekplan zich uitstrekt, aan
wijzingen inhoudt, vindt het bepaalde in 
artikel x8, tweede en derde lid, en in artikel 
22 overeenkomstige toepassing. 

Artikel 4. 
De artikelen I tot en met 3 vinden over

eenkomstige toepassing ten aanzien van 
partieele vaststellingen en van herzieningen 
van het Nationale Plan. 

Artikel 5. 
x. Ten behoeve van de ruimtelijke orde

ning binnen het gebied der provincie en ten 
behoeve van de coi:irdinatie van de planolo
gische maatregelen binnen dit gebied wordt 
een provinciale planologische dienst inge
steld. 

2. De Commisaris der Provincie is hoofd 
van dezen dienst. 

3. Als onderdeelen van den provincialen 
planologischen dienst worden ingesteld: 

xo. een Raad van Bijstand; 
20. een Vaste Commissie; 
3°. andere Commissien, welke naar be

hoefte worden ingesteld; 
4°. een Bureau. 
4. De Commissaris der Provincie heeft de 

algemeene leiding van de ter zake vereischte 
werkzaamheden. Hij is Voorzitter van den 
Raad van Bijstand. Hij benoemt en ontslaat 
de leden van den Raad van Bijstand, den 
Voorzitter en de leden van de Vaste Commis
sie en van de andere Commissien, den Direc
teur van het Bureau, alsmede de daaraan 
verbonden ambtenaren. De Directeur van 
het Bureau is tevens Voorzitter van de Vaste 
Commissie, tenzij de Commissaris der Pro
vincie zelf deze functie op zich neemt. 

L. & S. 1942 
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Alvorens tot de benoeming van den Raad 
van Bijstand van de Vaste Commissie en van 
den Directeur van het Bureau over te gaan, 
hoort de Commissaris der Provincie de Vaste 
Commissie van den Rijksdienst voor het 
Nationale Plan. · 

Elke Inspecteur, belast met het toezicht 
op de handhaving van de wettelijke bepalin
gen betreffende de Volkshuisvesting binnen 
de provincie, is ambtshalve lid van den Raad 
van Bijstand en van de Vaste Commissie. 

5, De Raad van Bijstand wordt geraad
pleegd over belangrijke vraagstukken. De 
Vaste Commissie is belast met de leiding van 
de planologische werkzaamheden, waarvan 
de uitvoering berust bij het Bureau. 

6. De Commissaris der Provincie stelt 
nadere voorschriften vast betreffende de 
taak en de bevoegdheden van den R aad van 
Bijstand, van de Vaste Commissie, van de 
andere Commissien en van het Bureau. 

Artikel 6. 
I. Ten behoeve van de ruimtelijke orde

ning worden vanwege de provincie de noo
dige onderzoekingen ingesteld betreffende 
den bestaanden toestand en de daaruit 
voortvloeiende ontwikkelingsmogelijkheden 
binnen het gebied van de provincie. 

2. De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken bepaalt 
in overleg met zijn Ambtgenoot van het 
daarvoor in aanmerking komende Departe
ment van Algemeen Bestuur aan welke in
stanties die onderzoekingen zullen worden 
opgedragen en welke richtlijnen daarbij in 
acht genomen moeten worden. 

Artikel 7. 
1. De Commissaris der Provincie stelt 

voor de provincie of voor een gedeelte daar
van een of meer streekplannen vast. 

2. De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken kan hier
voor een termijn stellen. 

Artikel 8. 
1. Een streekplan wordt voorbereid door 

de Vaste Commissie van den provincialen 
planologischen dienst. Van het besluit tot 
voorbereiding van een streekplan geeft de 
Commissaris der Provincie onverwijld kennis 
in de Nederlandsche Staatscourant en in een 
of meer nieuwsbladen van de streek. De 
kennisgeving houdt in een omschrijving van 
het streekplangebied. 

2. Alvorens het in het vorige lid bedoelde 
besluit te nemen, hoort de Commissaris der 
Provincie de Vaste Commissie van den 
Rijksdienst voor het N ationale Plan. 

3. De President van den Rijksdienst ' voor 
het Nationale Plan, de Voorzitter van de 
Vaste Commissie en de Directeur van het 
Bureau van dezen dienst, alsmede hun ver
tegenwoordigers, zijn bevoegd de vergade
ringen van den Raad van Bijstand, van de 
Vaste Commissie en van de andere Com
missien van den provincialen planologischen 
dienst bij te wonen. De datum en de agenda 
der vergaderingen worden steeds tijdig aan 
het Bureau van den R ijksdienst medegedeeld. 

Artikel 9. 
Voor een gebied, waarvoor een streekplan 
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wordt voorbereid, worden geen besluiten , als 
bedoeld in de artikelen 2, tweede lid, 35 en 
43 der Woningwet, of plannen van uitbrei
ding vastgesteld, herzien of ingetrokken dan 
na ingewonnen advies van de Vaste Com
missie of van een andere daartoe ingestelde 
commissie van den provincialen planologi
schen dienst; dit advies wordt bij het aan
vragen van de ingevolge de Woningwet ver
eischte goedkeuring overgelegd. 

Artikel IO . 

Het ontwerp van een streekplan ligt ter 
griffie der provincie, alsmede ter secretarie 
van elke gemeente, waarover het streekplan 
zich uitstrekt, gedurende twee maanden voor 
een ieder ter inzage. Van de nederlegging 
geeft de Commissaris der Provincie te voren 
kennis in de Nederlandsche Staatscourant, als
mede in een of meer nieuwsbladen van de 
streek. De Burgemeester van elke gemeente, 
waarover het streekplan zich uitstrekt, 
maakt die nederlegging bovendien op de ge
bruikelijke wijze bekend. 

Artikel Ix. 
Gedurende drie maanden, nadat het ont

werp ter griffie der provincie ter inzage is 
gelegd, kunnen bezwaren daartegen schrifte
lijk bij den Commissaris der Provincie worden 
ingediend. 

Artikel 12. 

x. De Commissaris der Provincie stelt zoo 
spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 
zes maanden na afloop van den in het vorige 
artikel genoemden termijn, het streekplan 
vast. 

Alvorens het plan vast te stellen hoort de 
Commissaris der Provincie de Vaste Com
missie van den provincialen planologischen 
dienst over de ingediende bezwaarschriften. 
Indien tegen het plan bezwaren zijn inge
diend of bij de vaststelling van het plan 
wordt afgeweken van het ontwerp, gelijk het 
ter inzage heeft gelegen, wordt het besluit 
met redenen omkleed. 

2. De Commissaris der Provincie deelt zijn 
beslissing mede aan hen, die bezwaren heb
ben ingediend, alsmede aan den Burgemees
ter van elke gemeente, waarover het streek
plan zich uitstrekt. 

Artikel 13. 
x. Zoo spoedig mogelijk na de vaststelling 

wordt het plan gedurende drie weken voor 
een ieder ter inzage gelegd. De nederlegging 
en de bekendmaking daarvan geschieden op 
de wijze, in artikel xo aangegeven. 

2. De nederlegging blijft achterwege, in
dien het ontwerp ongewijzigd is vastgesteld 
en bij den Commissaris der P rovincie geen 
bezwaren zijn ingediend. 

Artikel 14. 
I. Belanghebbenden, die zich tijdig met 

3ezwaren tot den Commissaris der Provincie 
hebben gewend, kunnen binnen een maand 
na den dag van de nederlegging ter griffie der 
provincie bij den Secretaris-Generaal van het 
Departement va.-i Binnenlandsche Zaken be
zwaren tegen het streekplan indienen. 

2. Gelijke bevoegdheid komt toe aan be
langhebbenden, wier belangen betrokken 
zijn bij wijzigingen, welke de Commissaris 
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der Provincie bij de vaststelling van het plan 
in het ontwerp heeft aangebracht. 

Artikel 15. 
Zoo spoedig mogelijk na afloop van den 

termijn, binnen welken bezwaren kunnen 
worden ingediend, of in het geval, bedoeld in 
artikel 13, tweede lid, zoo spoedig mogelijk 
na d e vaststelling, onderwerpt de Commis
saris der Provincie het streekplan aan de 
goedkeuring van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken. 
Bij het verzoek om goedkeuring worden de 
tegen het ontwerp-plan ingediende bezwaar
schriften overgelegd . De Secretaris-Generaal 
hoort, alvorens te beslissen, den President 
van den R ijksdienst voor het Nationale Plan 
en, indien tegen het plan bezwaren bij den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken zijn ingediend, 
den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur. 

Artikel 16. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Binnenlandsche Zaken is bevoegd 
gedeelten van het streekplan van de goed
keuring uit te zonderen. Hij kan bij de goed
keuring de verplichting opleggen het plan 
ten aanzien van een of meer in zijn besluit 
aan te geven onderdeelen te herzien. In beide 
gevallen, alsook indien tegen het plan be
zwaren zijn ingediend of aan het plan in zijn 
geheel goedkeuring wordt onthouden, wordt 
het besluit met redenen omkleed. 

Artikel 17. 
Een streekplan wordt, nadat het is goedge

keurd, zoo spoedig mogelijk ter griffie van 
de provincie, alsmede ter secretarie van elke 
gemeente, waarover het streekplan zich uit
strekt, voor een ieder ter inzage gelegd; de 
nederlegging wordt bekendgemaakt op de 
wijze, in a rtikel 10 aangegeven. Het plan 
wordt van kracht met ingang van den dag, 
volgende op d ien der nederlegging ter griffie 
der provincie. 

Artikel 18. 
I. Met ingang van den dag, waarop een 

streekplan van kracht wordt, vervallen al!e 
besluiten, als bedoeld in de artikelen 2, twee
de lid , 35 en 43 der Woningwet, alsmede alle 
plannen van uitbreiding, voor zoover deze 
besluiten en plannen in strijd zijn met het 
streekplan. 

2. Zoo spoedig mogelijk nadat een streek
plan van kracht geworden is, doch uiterlijk 
binnen een door den Commissaris der Pro
vincie te bepalen termijn, brengen de Burge
meesters der bij het plan betrokken gemeen
ten de in het vorige lid genoemde gemeente
lijke planologische maatregelen met het plan 
in overeenstemming. 

3. Voor zoover voor het gebied eener ge
meente, hetwelk in een streekplan opgeno
men is, niet reeds een plan van uitbreiding 
van kracht is, stelt de Burgemeester zoo 
spoedig mogelijk nadat het streekplan van 
kracht geworden is, doch uiterlijk binnen een 
door den Commissaris der Provincie te bepa
len termijn, daarvoor een plan van uitbrei
ding vast in overeenstemming met het streek
plan. 
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Artikel 19. 

Indien een streekplan niet of slechts ge
deeltelijk is goedgekeurd , stelt de Commis
saris der Provincie, met inachtneming van die 
beslissing, zoo spoedig mogelijk, doch uiter
lijk binnen een door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken te bepalen termijn een nieuw plan 
vast. 

Artikel 20. 

Het bepaalde in het vorige artikel vindt 
overeenkomstige toepassing, indien aan den 
Commissaris der Provincie bij de goedkeu
ring de verplichting opgelegd is, het plan ten 
aanzien van een of meer, in het besluit aan 
te geven, onderdeelen te herzien. 

Artikel 21. 

1. Indien de Commissaris der Provincie 
niet voldoet aan een der bij de artikelen 3, 
tweede lid , 7, tweede lid, 19 of 20 opgelegde 
verplichtingen, stelt de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken het streekplan vast op kosten van de 
provincie. 

Alvorens daartoe over te gaan, hoort de 
Secretaris-Generaal, indien tegen het plan 
bezwaren zijn ingec!iend, den Raad van State, 
afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

2. In het geval , bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel, bereidt de President van den 
Rijksdienst voor het Nationale Plan de vast
stelling van het streekplan voor en zorgt 
voor het ter inzage leggen van het ontwerp. 
Overigens vindt het bepaalde in de artikelen 
8 tot en met 12 en in artikel 17 overeenkom
stige toepassing. 

Artikel 22. 

Indien de burgemeester niet voldoet aan 
de bij artikel 18, tweede en derde li<1, opge
legde verplichting, stelt de Commissaris der 
Provincie, onder goedkeuring van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, den vereischten 
planologischen maatregel vast op kosten van 
de gemeente, zulks met overeenkomstige toe
passing van hetgeen daaromtrent in de 
Woningwet is bepaald. Voor zijn beslissing 
hoort de Secretaris-Generaal den P resident 
van den Rijksdienst voor het Nationale Plan. 

Artikel 23. 

In de gevallen, bi!doeld in de artikelen 18, 
tweede en der<1e lid, en 22, eerste !id, treedt 
met betrekking tot de gemeenten Amsterdam, 
Rotterdam en 's-Gravenhage de Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken in de plaats van den Com
missaris der Provincie, met dien verstande, 
dat hij, alvorens den vereischten planologi
schen maatregel vast te stellen, het advies 
inwint van den President van den Rijksdienst 
voor het Nationale Plan en, indien tegen het 
plan bezwaren zijn ingediend, van den Raad 
van State, afdeeling voor de geschillen van 
bestuur. 

Artikel 24. 
1. Een streekplan, vastgesteld door den 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, wordt geacht 
door den Commissaris der Provincie onder 
zijn goedkeuring te zijn vastgesteld. 
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2. Een gemeentelijke planologische maat
regel, welke overeenkomstig de artikelen 22 
en 23 is vastgesteld door den Commissaris 
der Provincie of den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken, 
wordt geacht door den Burgemeester onder 
goedkeuring van den Commissaris der Pro
vincie of den Secretaris-Generaal te zijn ge
nomen. 

Artikel 25. 
I. De artikelen 8 tot en met 24 vinden 

overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de herziening en de intrekking van een 
streekplan. 

2. Mzt de herziening van een streekplan 
wordt gelijkgesteld de uitbreiding over een 
grooter gebied, alsmede de beperking van 
het plan tot een kleiner gebied. 

Artikel 26. 
Onder belanghebbenden zijn voor de toe

passing van deze beschikking begrepen de 
Burgemeesters der bij een streekplan betrok
ken gemeenten. 

Artikel 27. 

De President van den Rijksdienst voor het 
Nationale Plan kan het hoofd van den pro
vincialen planologischen dienst aanwijzingen 
van zakelijken aard geven. 

Artikel 28. 
I. Alie kosten, welke voor de provincies 

voortvloeien uit de toepassing van deze be
schikking, worden geacht te behooren tot de 
uitgaven, in artikel 107 der Provinciale wet 
bedoeld ; artikel II 2 dier wet is daarbij van 
toepassing. 

2. Alie kosten, welke voor de gemeenten 
voortvloeien uit de toepassing van deze be
schikking, worden geacht te behooren tot de 
uitgaven, in artikel 240 der Gemeentewet 
bedoeld; artikel 247 dier wet is daarbij van 
toepassing. 

Artikel 29. 

1. Een streekplan, van kracht bij het in 
werking treden van deze beschikking, wordt 
beschouwd als een streekplan in den zin van 
deze beschikking. 

2. De Commissaris der Provincie kan een 
bij het in werking treden van deze beschik
king bestaande streekplancommissie, na 
daaromtrent ingewonnen advies van de 
Vaste Commissie van den Rijksdienst voor 
het Nationale Plan, aanmerken als een Raad 
van Bijstand of een Vaste Commissie van 
den provincialen planologischen dienst. 

Artikel 30. 
Deze beschikking wordt in de Nederland

sche Staatscourant bekendgemaakt en treedt 
in werking met ingang van den dag, volgende 
op dien, waarop de bekendmaking geschiedt. 

's-Gravenhage, 1 Juli 1942. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement v. Binnenlandsche Zaken , 
FRED ERIKS. 

( Uitgeg. 7 Juli 1942.) 
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(Stet. no. 135) 
1 Juli 1942. EERSTE BESCHIKKING van 

den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien, tot uitvoering 
van het Besluit op de Ond~rnemings
belasting 1942 (Eerste Uitvoerings
beschikking Ondernemingsbelasting 
1942). 

De waarnemend Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien; 

Gelet op de artikelen 7, II, 22, 26 en 29 van 
het Besluit op de Ondernemingsbelasting 
1942 en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/1940 van den R ijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied; 

Heeh goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Artikel 1. 

Onder ,,belastbare winst van de onder
neming"wordt in artikel 7, eerste lid, onder 1, 

van het Besluit op de Ondernemingsbelasting 
1942 verstaan de winst, bedoeld in artike! 6, 
tweede lid, van het Besluit op de Vennoot
schapsbelasting 1942, met dien v erstande, 
clat het aandeel in de winst, aan de voor h et 
geheel aansprakelijke vennooten eener com
manditaire vennootschap op aan:ieelen, als 
zoodanig, toekomende, niet als bedrijfskosten 
wordt beschouwd. 

Artikel 2. 
Indien voor het belastingjaar 1942 in aan

merking is genomen de winst voor een onder
neming over een tijdvak liggende v66r 1 Ja
nuari 1941, blij ft voor het belastingjaar vol
gende op het jaar waarin de onderneming 
ophoudt voor rekening van denzelfden b elas
tingplichtige· te worden gedreven, de winst 
over een gelijk tijdvak buiten aanmerking. 
De winst over laatstbedoeld tijdvak wordt 
geacht in een zelfde verhouding te staan tot 
de totale winst over de boekjaren welke in het 
kalenderjaar voorafgaancle aan laatst b edoeld 
belastingjaar zijn geeindigd, als de duur van 
genoemd tijdvak zich verhoudt tot den ge
zamenlijken d,uur van bedoelde boekjaren. 

Artikel 3. 
Bij de bepaling van de waarde van het 

bedrijfsvermogen van commanditaire ven
nootschappen op aandeelen, cooperatieve 
vereenigingen en vereenigingen op coopera
tieven grondslag blijft artikel 9 van het 
Besluit op deVermogensbelasting 1942 buiten 
toepassing. 

Artikel 4. 
De kennisgevingen, bedoeld in artikel 22, 

eerste, tweede en derde lid, van het B esluit 
op de Ondernemingsbelasting 1942, worden 
gedagteekend,, doch niet aangeteekend, per 
post verzonden. 

Artikel 5. 
(1) Ten behoeve van de aanslagregeling 

kunnen de belastingplichtigen tot het doen 
van aangifte worden verplicht door het uit
reiken van een aangiftebiljet. 

(2) Een schriftelijk verzoek om uitreiking 
van een aangiftebiljet dient te worden gedaan 
binnen veertien dagen nadat sedert het einde 
van het kalenderjaar, voorafgaande aan het 
belastingjaar, zes maanden zijn verloopen 
zonder dat aan of voor den belastingplichtige 
een aangiftebiljet is uitgereikt en zonder dat 
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hem een voorloopige of d efinitieve aanslag 
voor dat b elastingja3.r is opg?legd. Het ver
zoek behoeft echter niet te worden gedaan, 
indien redelijkerwijs moet worden aange
nomen, dat voor dat b elastingjaar onder
nemingsbelasting niet verschuldigd is. 

A rtikel 6. 
(1) Voor het opleggen van aanslagen aan 

ondernemers, niet onderworpen aan de ven
nootschapsbelasting, wordt ten b ehoeve van 
h et belasti~gj'l:ar 1942 vastgesteld het bij 
deze besch1kkmg behoorende formulier A 
(Ondernemingsbelasting no. 2) * met de 
daarbij b ehoorende ,,Aanwijzingen" (Onder
nemingsbelasting no. 2a) *. 

(2) Voor het opleggen van aanslagen aan 
ondernemers, inderworpen aan de vennoot
schapsbelasting, wordt ten behoeve van het 
b elastingjaar 1942 vastgesteld het b ij d eze 
beschikking behoorende formulier B (Onder
nemingsbelasting no. 3) *. 

Artikel 7. 
(1) De inspecteur kan aan een belasting

plichtige een voorloopigen aanslag opleggen. 
Deze aanslag kan, indien d e inspecteur het 
w enschelijk acht, worden vastgesteld in af
wijking van de aangifte, of, indien een aan
gifte ontbreekt, ambtshalve worden op
gelegd. 

(2) De voorloopige aanslag wordt steeds 
opgelegd, alsof slechts d e gemeente van 
aanslag aanspraak op het samengestelde 
grondbedrag kan m3.ken. 

(3) Voor de toepassing van Hoofdstuk IV 
van het besluit wordt d,e voorloopige aanslag 
niet als een aanslag beschouwd. 

(4) Indien een voorloopige aanslag is op
gelegd, blijft van den later vastgestelden 
(definitieven) aanslag een bedrag, gelijk aan 
dat van den voorloopigen aanslag, buiten 
invordering. 

(5) Is de later vastgestelde (definitieve) 
aanslag lager dan de voorloopige aanslag, dan 
wordt deze door den ambtenaar, die hem 
heeft vastgesteld, ambtshalve verminderd 
met het verschil. 

Artikel 8. 
De voor de hefting van de inkomstenbelas

ting geldende bepalingen tot verzekering van 
de belasting van binnenschippers vinden ten 
aanzien van de ondernemingsbelasting over
eenkomstige toepassing. 

Artikel 9, 
De aanslagbiljetten, bestemd voor onder

nemers, onderworpen aan de vennootschaps
belasting, worden met afwijking in zooverre 
van artikel 2 der wet van 22 Mei 1845, Staats
blad n°. 22, op de invordering van 's R ijks 
directe belastingen verzonden door den in
specteur. 

Artikel 10. 
( l) Deze beschikking word t aangehaald als : 

Eerste Uitvoeringsbeschikking Onderne
mingsbelasting 1942. 

(2) Zij treedt in werking op denzelfden dag 
als het ,,Besluit op de Ondernemingsbelasting 
1942". 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. POSTMA. 

(Uitgeg. 15 Juli 1942.) 

* Dit formulier is niet opgenomen. 
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(Stet. no. 147) 
ll Juli 1942. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van So
ciale Zaken, tot tijdelijke afwijking van 
bepalingen van het Jam-Limonadebe
sluit (Staatsblad 1937, n°. 854). 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1935, n°. 793) en het advies 
der Commissie, bedoeld in artikel 17 van die 
wet, alsmede in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette N eder
landsche gebied, wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Zoolang suiker als distributiegoed is aange
wezen, gelden in afwijking van het bepaalde 
in het Jan-Limonadebesluit (Staatsblad 1937, 
n°. 854), de volgende bepalingen : 

I. 
In afwijking van het bepaalde in artikel 

19, zesde lid, onder b, van genoemd besluit 
moet het suikergehalte van limonade-gazeuse 
ten minste vier procent bedragen. Synthe
tisch bereid verzoetingsmiddel mag aanwezig 
zijn. Deze waar mag uitsluitend worden af
geleverd in verpakkingen van ten hoogste 
een !iter, welke bestemd of geschikt zijn om 
met den inhoud aan den verbruiker te worden 
afgeleverd. 

II. 
De waren, bedoeld in artikel 5 van ge

noemd besluit , mogen geen -synthetisch be
reide verzoetingsmiddelen bevatten. 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt m werking met ingan& 

van den dag na dien van zijn afkond1ging. 
's-Gravenhage, 8 Juli 1942. 

De wnd. S.-G. u. h. Dep. u. S. Z., VERWEY. 

( Uitgeg. 31 Juli 1942.) 

(Stet. no. 131) 
9 Juli 1942. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, tot wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 5 Juni 1920 (Staats
blad n°. 285) tot uitvoering van de 
artikelen 18 en 25 van de Vleeschkeu
ringswet (Staatsblad 1919, n°. 524). 

Op grond van § 1 der Verordening N :. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het K oninklijk besluit van 5 Juni 1920 
(Staatsblad n°. 285) tot uitvoering van de 
artikelen 1 8 en 2 s van de Vleeschkeurings
wet (Staatsblad 1919, n°. 524) wordt gewijzigd 
als volgt . 

I. 
Na § s wordt een · nieuwe paragraaf inge

voegd, lu idende: 
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§ 5a. Keuring uan gestoruen en in nood gedood e 
slachtdieren. (Artikel 18, eerste lid, letters b 

en d, van de wet.) 

Artikel 35a. 
Het bepaalde in § 4 en § 5 is niet van toe

passing ten aanzien van gestorven en in nood 
gedoode slachtdieren, welke naar het oordeel 
van den keuringsveearts zonder nader 
onderzoek kunnen worden afgekeurd. 

De keuringsveearts moet zich met betf-ek
king tot de in het vorig lid genoemde slacht
dieren overtuigd hebben, dat geen besmette
lijke veeziekte, als bedoeld in artikel 7 der 
Veewet, aanwezig is . De keuringsveearts kan 
deze overtuiging ten aanzien van miltvuur, 
in het bijzonder bij runderen, schapen en 

' geiten, welke zonder specifieke verschijnselen 
plotseling zijn gestorven, slechts verkrijgen, 
nadat m icroscopisch bloedonderzoek, dat in 
twijfelachtige gevallen Jangs bacteriologischen 
en/of serologischen weg moet worden aange
vuld, heeft plaats gevonden. 

II. 
Na het derde lid van artikel 56 wordt een 

nieuw lid ingevoegd, luidende: 
Het steriliseeren van beenderen geschiedt 

door, nadat de beenderen verkleind zijn tot 
stukken, waarvan de afmetingen ten hoogste 
ro cm bedragen, deze stukken gedurende 
ten minste 2 ½ uur in open of gesloten ketels 
met water aan een temperatuur van ten 
minste 100° C. te onderwerpen. 

Artikel 2. 
In de artikelen 1 en 2 van de beschikking 

van den Minister van Sociale Zaken van 28 
]uni 1939, n°. 635 E /doss. 3, afd. Volksge
zondheid (Nederlandsche Staatscourant van 
3 Juh 1939, n°. 127), worden de in de bij dit 
besluit gevoegde bijlage aangegeven wijzi
gingen en aanvullingen aangebracht. 

's-Gravenhage, 9 Juli 1942. 
De waarnemend Secretaris-Generaal uoornoemd, 

VERWEY. 

( Uitgeg . 9 Juli 1942.) 

(Stet. no. 145) 
9 Juli 1942. BESLUIT van de Secretarissen

Generaal van de Departementen van 
Justitie en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, houdende wijziging van 
het Handelsregisterreglement (Staats
blad 1920, n°. 763). 

Op grond van ar~ikel 23 der Handelsregls
terwet (Staatsblad 1,>18, n°. 493) en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 der Verorde
ning N°. 3/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald : 

Artike l l. 

Het Handelsregisterreglement (Staatsblad 
1920, n°. 763), zooals dat is gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 24 Januari 1928 (Staats
blad 1928, n°. 12) en bekendgemaakt bij Ko
ninklijk besluit van 28 Februari 1928 (Staats
blad 1928, n°, 50), ondergaat de volgende wij
zigingen: 

a. Artikel 1 wordt gelezen: 
,,In dit reglement wordt verstaan onder; 
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a ,,de Wet": de Handelsregisterwet 
(Staatsblad 1918, n°. 493); 

b. ,,de Kamer": de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken, door welke het handelsregister 
wordt gehouden; 

~- ,,de algemeen secretaris": de algemeen 
secretaris van de Kamer van Koophandd en 
Fabrieken." 

b. In de artikelen 2, eerste lid, 4, 5, derde 
en vierde lid, 6, eerste en tweede lid, II, 
tweede lid, 15, eerste en tweede lid, 18, 19, 
eerste lid, en 20, derde lid, wordt in plaats 
van ,,secretaris" gelezen ,,algemeen secre
taris" . 

c. Van artikel 2 wordt het tweede lid ge
lezen: 

,,2 De algemeen secretaris kan voor het 
verrichten van handelingen, welke de wet 
of dit reglement hem opdragen, warden ver
vangen door een secretaris of door ander 
daartoe aan te wijzen personeel. " 

d. In artikel 3, tweede lid, wordt in plaats 
van ,,der Kamer" gelezen ,,van de Kamer of 
van haar plaatselijk kantoor". 

e. In artikel 4 wordt in plaats van ,,der 
Kamer" gelezen ,,van de Kamer en van haar 
plaatselijk kantoor". 

f. In artikel 5, eerste lid, wordt in plaats 
van ,,der Kamer" gelezen ,,van de Kamer 
dan wel van haar plaatselijk kantoor". 

g. Van artikel 13 vervallen het vijfde lid 
en de tweede volzin van het zesde lid. 

Het bestaande lid 6 wordt vernummerd 5. 
Artikel 2. 

Dit besluit wordt afgekondigd in de Neder
/andsche Sraatscourant en treedt in werking 
op den dag zijner afkondiging met terug
werkende kracht tot I April 1942. 

's-Gravenhage, 9 Juli 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. Just., ScHRIEKE. 
S.-G. Dep. H ., N en S. , H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 29 Juli 1942.) 

(Stet. no. 142) 
13 Juli 1942. WIJZIGING van het Ko

ninklijk besluit van 27 April 1929, 
Staatsblad n°. 215. 

Gelet op artikel 57 van het Besluit op de 
Inkomstenbelasting 1941 j0 • artikel 104 der 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914 en in 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 der Ver
ordening n°. 3/ 1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
wordt bepaald : 

Artikel 1. 

In het Koninklijk besluit van 27 April 1929 , 
Staatsblad n°. 215, worden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

I. 
Van artikel 1, lid 1, worden de woorden 

,,telkens in den loop van de eerste drie maan
den van het belastingjaar der belastingen 
naar inkomen en vermogen en in ieder geval 
voordat zij in den overigen tijd van het 
belastingjaar hier te lande varen" vervangen 
door: 

telken jare in den loop van de maanden 
April , Mei of Juni en in ieder geval voordat 
zij in den verderen tijd van het jaar hier te 
lande varen. 
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Artikel 1, lid 1, wordt aangevuld met: of 
der invoerrechten en accijnzen. 

II. 
In artikel 2, letter b, wordt ,,in artikel 3 

der Wet op de Inkomstenbelasting 1914" 
vervangen door: 

in artikel 40 van het Besluit op de Inkom
stenbelasting 1941. 

III. 
In artikel 3 warden de woorden ,,een aan

giftebiljet voor de belastingen naar inkomen 
en vermogen" vervangen door: 

aangiftebiljetten voor de inkomstenbelas
ting en voor d e vermogensbelasting. 

IV. 
Na artikel 5 wordt een nieuw artikel inge

lascht, luidende: 
Artikel 5bis. 

In afwijking van artikel 12 der Eerste 
Uitvoeringsbeschikking Inkomstenbelasting 
1941 en van artikel 12, lid I der Wet op de 
Vermogensbelasting 1892, is gemeente van 
aanslag voor een binnenschipper, die tevens 
onderworpen is aan de ondernemingsbelas
ting, de gemeente waar het schip zijn thuis
haven heeft. 

V. 
Artikel 7 wordt vervangen door : 
Ieder binnenschipper en ieder tot de be

manning van een binnenvaartuig behoorend 
persoon is - behalve in de eerste zes maanden 
van het belastingjaar - verplicht om, op 
vordering van de ambtenaren der directe 
belastingen of der invoerrechten en accijnzen, 
een aan hem in het loopend jaar volgens 
artikel 4 afgegeven, geldig bewijs of een aan 
hem in dat jaar volgens artikel 6 afgegeven 
geldige verklaring te vertoonen en, indien 
het bewijs of de verklaring van de hand
teekening van den belanghebbende is voor
zien, ter vergelijking zijn handteekening te 
stellen, een en ander voor zoover hij niet ten 
genoegen van die ambtenaren aantoont, dat 
hij behoort tot de personen, bedoeld in 
artikel 2, letter b, of dat hij, onder een der 
niet in artikel 1 bedoelde kantoren opge
spoord zijnde, ten ontvangkantore over d e 
gemeente van opsporing zekerheid heeft 
gesteld voor de over het loopende jaar 
(belastingjaar) verschuldigde belasting. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag, 
volgende op dien van zijn afkondiging in de 
N ederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 13 Juli 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. POSTMA . 

( Uitgeg. 24 Juli 1942.) 

(Stet. no. 178) 
IS Juli 1942. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kult,rnr
bescherming, houdende aanvulling der 
Hooger-onderwijswet en der wet tot 
regeling van het hooger landbouwonder
wijs. (Ned. Stet . 1942, nr. 178). 
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Op grond van § I der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor bet bezette Neder
landscbe gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 
In lid f van artikel 133 der Hooger-onder

wijswet worden de woorden ,,der middelbare 
landbouwscbool te Groningen" vervangen 
door de woorden ,,der middelbare landbouw
scbool te Groningen of te Dordrecbt". 

Artikel 2. 
In bet eerste lid van artikel 49 der wet tot 

regeling van bet booger landbouwonderwijs 
worden de woorden ,,der middelbare land
bouwscbool te Groningen" vervangen door 
de woorden ,,der middelbare landbouwsi::bool 
te Groningen of te Dordrecbt". 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenbage, 15 Juli 1942. 

S.-G. v. h. Dep. v. 0., W. en K. , J. VAN DAM. 

( Uitgeg. 14 Sept. 1942). 

(Stet. no. 142) 
16 Juli 1942. TWEEDE AANVULLINGS

BESLUIT Dividendbeperking 1941. 
De Secretaris-Generaal van bet Departe

ment van Financien; 
Gelet op artikel 25 van bet Besluit op de 

Dividendbeperking 1941 (n°. 170) en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 der Verorde
ning N°. 3/ 1940 van den Rijkscommissaris 
voor bet bezette Nederlandscbe gebied; 

Heeft goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Artikel 1. 
(1) Artikel 12, lid 1, van bet Besluit op cl,e 

Dividendbeperking 1941 is mede van toe
passing op de verkrijging van aandeelen, 
voortvloeiende uit de berkapitalisatie van een 
in bet Duitscbe Rijk gevestigd licbaam op den 
voet van de in bet Duitscbe Rijk in verband 
met de dividendbeperking ten aanzien van 
berkapitalisaties gegeven voorschriften. 

(2) Artikel 19 van bet Aanvullingsbesluit 
Dividendbeperking 1941 vindt overeenkom
stige toepassing, indien de berkapitalisatie 
van een binnen bet Rijk gevestigde vennoot
schap is voorafgegaan door een in het vorige 
lid bedoelde berkapitalisatie van een in het 
Duitsche Rijk gevestigd lichaam, waarvan de 
eerstgenoemde vennootschap anders dan 
voor beleggingsdoeleinden aandeelen bezit. 

Artikel 2. 
Het Aanvullingsbesluit Dividendbeperking 

i941 wordt als volgt gewijzigd en aangevuld: 

I. 
In artikel 23 wordt na ,,overgangsreserve" 

ingevoegd: ,,of van de ingevolge boofdstuk II 
van het Invoeringsbesluit Vennootschaps
belasting 1942 bepaalde herleide overgangs
reserve". 

II. 
Artikel 24, lid 1, zin 2, wordt gelezen: 
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,,Indien reeds met toepassing van de ge
noemde bepaling van het besluit een aanslag 
in de winstbelasting of in de vennootscbaps
belasting is opgelegd, wordt alsnog een aan
slag voor de te weinig geheven belasting op
gelegd." 

III. 
In artikel 24, lid 2, zin 1, wordt na ,,winst

belasting" , ingevoegd: ,, van de vennoot
schapsbelasting" . 

IV. 
In artikel 24, lid 2, zin 2, wordt na ,,winst

belasting" ingevoegd : ,,of vennootschaps
belasting" . 

Artikel 3. 
(I) Deze beschikking wordt aangehaald 

als : Tweede Aanvullingsbesluit Dividend
beperking 1941. 

(2) Zij treedt in werking op den dag van 
baar afkondiging in de Nederlandsche Staats
courant, met terugwerkende kracht tot den 
3osten Augustus 1941 . 

's-Gravenhage, 16 Juli 1942. 
Wnd. S.-G . v. h. Dep. v. F., H . POSTMA. 

( Uitgeg. 24 Juli 1942.) 

{Stet. no. 137) 
17 Juli 1942. BESCHIKKING van den Sec

retaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
N°. 38279 M/FA, Directie van Handel 
en N ijverheid, tot uitvoering van zijn 
besluit van 23 Januari 1942, N°. 3881 M, 
Directie van Handel en Nijverbeid, be
treffende de uitoefening van het zooge
naamde spaar- en betaalzegelkasbedrijf. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart; 

Gelet op het bepaalde in artikel 4 van zijn 
besluit van 23 Januari 1942, n°. 3881 M., 
Directie van Handel en Nijverheid, betref
fende de uitoefening van het zoogenaamde 
spaar- en betaalzegelkasbedrijf en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 der Verorde
ning N°. 3/1940 van den Rijkscommissaris 
voor bet bezette Nederlandsche gebied; 

Heeft goedgevonden te bepalen : 

Artikel 1. 
Deze beschikking verstaat onder: 
Secretaris-Generaal : den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart; 

besluit: het boogergenoemde besluit van 
den Secretaris-Generaal van 23 Januari 1942, 
no. 3881 M., Directie van Handel en Nijver
heid; 

vergunninghouder : den natuurlijken of 
rechtspersoon, die van den Secretaris
Generaal , op grond van het bepaalde in 
artikel I van het besluit, vergunning beeft 
gekregen tot uitoefening van bet in dat 
artikel bedoelde beroep of bedrijf; 

onderneming : de onderneming, bij welke 
de vergunningbouder, tegen genot van ver
goeding van de zijde van die onderneming 
ter zake van deze tusschenkomst, de gele
genheid verschaft tot bet koopen van goe
deren. 
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Artikel 2. 

De vergunninghouder is verplicht zooda
nige maatregelen te nemen, dat de aan kre
dietnemers of spaarders uitgereikte waarde
bewijzen niet overdraagbaar zijn en uitslui
tend kunnen worden gebruikt: 

a. door den eersten verkrijger om daar
mede den koopprijs der goederen aan de 
onderneming te voldoen; 

b. door ondernemingen ter verkrijging 
van betaling van den vergunninghouder. 

Artikel 3. 
De vergunninghouder mag zijn tusschen

komst niet verleenen ten einde gelegenheid 
te verschaffen tot het koopen van verbruiks
goederen, met uitzondering van brandstoffen. 

Artikel 4. 
Ge!egenheid tot het koopen van goederen 

bij een onderneming mag door den vergun
ninghouder alleen woraen gegeven aan kre
aietnemers en spaarders bij zijn beurijf en 
we! voor wat betreft: 

a. kredietnemers tot het bedrag van het 
aan hen verleende krediet; 

b. spaarders tot het bedra5 der door hen 
gespaarae gelden. 

Artikel 5. 
I . Bij het verleenen van het in artikel 4 

bedoelde krediet moet worden overeenge
komen, dat de aflossing daarvan zal plaats 
hebben in gelijke of nagenoeg gelijke termij
nen, rnet ge!ijke of nagenoeg gelijke tusschen
ruimten, vallende in een tijdvak, hetwelk 
niet korter mag zijn aan vijf kalenderweken. 

2. Aan spaargelden, als in artikel 4 be
doeld, mag per kalenderweek niet meer wor
den inge!egd dan tot een bedrag van ten 
hoogste vijf gulden. 

Artikel 6. 
De vergunninghouder mag niet tevens 

handel drijven in die soorten goederen tot 
het koopen waarvan hij gelegenheid ver
schaft. 

Artikel 7. 
De vergunninghouder is verp!icht aan 

iedere onderneming eenmaal pu kalender
week de gelegenheid te geven om de door 
hem afgegeven en door de onderneming ont
vangen waardebewijzen bij hem te doen 
aanbieden; hij is voorts verp!icht de deswege 
verschulaigde bedragen uiterlijk aan het 
einde van de kalenderweek, volgende op die, 
waarin de aanbieding plaats had, te betalen . 

Artikel 8. 
De vergunninghouder mag van een onder

neming ter zake van een door zijn tusschen
komst gedanen aankoop van goederen geen 
hoogere vergoeding genieten dan 9 pet. van 
het bedrag van dien aankoop, met dien ver
stande, dat , behoudens toestemming van den 
Secretaris-Generaal, de vergunninghouder 
van geen onderneming een hoogere vergoe
ding mag genieten dan hij reeds op den dag 
van de inwerkingtreding van deze beschik
king van deze genoot. 

Artikel 9. 
De vergunninghouder is verplicht: 
a. te alien tijde aan den Secretaris-Gene-

raal de door dezen verlangde inlichtingen en 
g~gevens omtrent zijn bedrijf te verschaffen 
bmnen den door dezen te stellen termijn; 

b. c'e daartoe door den Secretaris-Generaal 
aangewezen en door of namens dezen van 
een schriftelijke volmacht voorziene personen 
toe h. laten tot de ruimten, waar zijn bedrijf 
wordt uitgeoefend, aan deze personen inzage 
in de op de bedrijfsuitoefening betrekking 
hebbende boeken en bescheiden te geven en 
aan dezen alle door hen verlangde inlichtin
gen aangaande de bedri)fsuitoefening te ver
schaffen; 

c. bij de inrichting en de bijhouding van 
zijn administratie gevolg te geven aan daar
omtrent door den Secretaris-Generaal vast 
te stellen voorschriften . 

Artikel 10. 

Behoudens ten aanzien van aanvragers , 
die het in artikel I van het besluit bedoelde 
beroep of bedrijf reeds uitoefenden op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het besluit, 
wordt vergunning tot het uitoefenen van dat 
beroep of bedrijf niet verleend, tenzij de 
aanvrager: 

a. naar het oordeel van den Secretaris
Generaal gunstig bekend staat ; 

b. beschikt over voldoende deskundigheid 
ter zake ; 

c. aantoont, dat hij de beschikking heeft 
ov~r een bedrijfskapitaal van ten minste vijf
dmzend gulden en, indien het bedrijfskapi
taal geheel of gedeeltelijk uit geleende gelden 
bestaat, tevens een geregistreerde schrifte
lijke overeenkomst van geldleening overleg,t, 
waaruit blijkt, dat deze gelden niet binnen 
twee jadr nd het tijdstip van de verleening 
der vergunning opeischbaar zullen zijn. 

Artikel 1 r. 
De vergunning vervalt, indien de vergun

ninghouder de uitoefening van het in artikel 
I van het besluit bedoelde beroep of bedrijf 
alsdan nog niet heeft doen aanvangen, drie 
maanden na het tijdstip, waarop zij werd 
verleend. 

Artikel 12. 

I. Indien de vergunninghouder handelt in 
strijd met de bij de artikelen 3, 4, 5, 6 en 9' 
gegeven voorschriften, kan de Secretaris
Generaal hem het aan de vergunning ver
bonden recht tot uitoefening van het in 
artikel I van het besluit bedoelde beroep of 
bedrijf voor den duur van ten hoogste twee 
jaar ontzeggen. 

2. Bij hernieuwde overtreding der in het 
vorige lid bedoe!de voorschriften, zoomede 
indien de vergunninghouder handelt in strijd 
met de in de artikelen 2, 7 en 8 gegeven voor-• 
schriften, kan de Secretaris-Generaal de 
vergunning intrekken. 

3. De Secretaris-Generaal kan de vergun
ning eveneens intrekken: 

a. indien zich omstand,gheden of feiten 
voordoen, op grand waarvan, indien zij v66r 
het verleenen van de vergunning zich hadden 
voorgedaan of bekend waren geweest, het 
verleenen van de vergunning zou zijn gewei
gerd; 

b. indien naar zijn oordeel het in artikel 1 
van het besluit bedoelde beroep of bedrijf 
door den vergunninghouder niet meer wordt 
uitgeoefend; 
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c. op verzoek van den vergunninghouder. 
4 . Gedurende het tijdvak, dat den ver

gunninghouder het aan de vergunning ver
bonden recht tot het uitoefenen van het in 
artikel I van het besluit bedoeldE' beroep of 
bedrijf is ontzegd, wordt de hem verleende 
vergunning geacht te zijn ingetrokken. 

5. Ontzegging van het recht tot uitoefening 
van het in artikel I van het besluit bedoelde 
beraep of bedrijf, zoomede intrekking van 
de vergunning, warden geacht niet betrek
king te hebben op de afwikkeling van de op 
het tijdstip van die ontzegging of van die 
intrekk ing loopende zaken van het betrokken 
bedrijf . 

Art ikel 13 . 
De Secretaris-Generaal gaat tot het nemen 

van de in artikel 12 genoemde maatregelen 
n iet over dan nadat de vergunninghouder 
namens hem gehoord, a!thans behoorlijk op
geroepen is. 

A rtikel 14. 
1. Deze beschikking wordt in de Neder

landsche Staatscourant bekendgemaakt. 
2. Zij treedt in werking m et ingang van 

18 J uli 1942. 
's-Gravenhage, 17 J uli 1942. 

De Secretaris-Generaal voornoemd, 
H . M. HIRSCHFELD . 

(Uitgeg 17 Juli 1942.) 

(Stet. no. 145) 
21 J uli 1942. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Financien tot tijdelijke schorsing van de 
hefting van den accijns op geslacht 
wordend rundvee . 

Op grond van § I van de Verardening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verardening N°. 3/ 1940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche ge bied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

De hefting van den accijns ingevolge de wet 
van 2 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 31) wordt 
tijdelijk geschorst. 

Art ikel 2. 

Behalve ten aanzien van reeds verbeurde 
boeten, van begane strafbare feiten en van 
het ingevolge artikel 3 van dit besluit be
paalde worden, zoolang de schorsing volgens 
artikel I duurt, buiten werking gesteld: 

a . de bepalingen van de volgende wetten : 
2 Augustus 1822 Staatsblad n°. 31) ; 
2 Januari 1832 (Staatsblad n°. 5) ; 

14 December 1844 (Staatsblad n°. 66) ; 
28 April I 852 (Staatsblad n°. 96) ; 
15 Mei 1859 (Staatsblad n °. 37) ; 

9 April I 866 (Staatsblad n°. 24) ; 
27 April 1884 (Staatsblad n°. 103); 
11 F ebrua ri 1909 (Staatsblad n°. 35) ; 

6 Mei 1921 (Staatsblad n°. 715) . 
b. artikel 1, letter g , van d e beschikking 

van den Secretaris-Generaal van het Depar
;qment van Financien, dd. 20 December 1940, 
n o. 118 (Nederlandsche Staatscourant van 
27/28 December 1940) . 
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Artikel 3. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van F inancien stelt de voorschriften 
vast, welke ter aanvulling en ter uitvoering 
van dit besluit noodig zijn. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van I Augustus 1942. 
's-Gravenhage, 21 Juli 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F ., H . P OSTMA. 

( Uitgeg. 29 Juli 1942 .) 

(Stet. no. 145) 
21 J uli 1942. BESCH I KKING van d en 

Secretar is-Generaal van het Departe
ment van F inancien betreffende uitvoe
ring van zijn besluit van 21 Juli 1942, 
opgenomen in de Nederlandsche Staats
courant van 29 Juli 1942, tot tijdelijke 
schorsing van de hefting van den accijns 
op geslacht wordend rundvee. 

Op grand van artikel 3 van het besluit van 
den Secretar is-Generaal van het Departe
ment van Financien van 21 Juli 1942, opge
nomen in d e N ederlandsche Staatscourant van 
29 Juli 1942, tot tijdelijke schorsing van de 
hefting van d en accijns op geslacht wordend 
rundvee en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verardening N°. 3/ 1940 van den 
R ijkscommissa ris voor het bezett e Neder
landsche ge bied wordt bepaald: 

§ I. 

Voor gezouten of geraokt vleesch, uitge
voerd met consen ten tot uitvoer, welke v66r 
1 Augustus 1942 zijn a fgegeven, wordt resti
tutie van accijns verleend overeenkomstig de 
artikelen 17 en 18 der wet van 2 Au gustus 
1822 (Staatsbtad n°. 31). 

§ 2. 

Artikel 6, le t ter c, der wet van 2 J anuari 
1832 (Staatsblad n°. 5) blijft van kracht t en 
aanzien van vee, dat v66r I Augustus 1942 
is benaderd. 

§ 3 . 
De wet van II Februari 1909 (Staatsblad 

n°. 35) blijft van kracht ten aanzien van vee, 
dat v66r I Augustus 1942 ter slachting is 
aangegeven . 

's-Gravenhage, 21 Juli 1942. 
Wnd. S .-G. v. h. Dep. v. F., H . POSTMA. 

(Uitgeg. 29 Juli 1942.) 

(Stet. no. 180) 
22 J uli 1942. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Depart ement van 
Waterstaat, houdende wijziging en aan
vulling van het Mijnreglement 1939. 

Op grand van artike l 9, lid 1, onder c, der 
Mijnwet 1903 (Staatsblad n°. 73/ 1904) en in 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 van de 
Verordening N°. 3 / 1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 
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Artikel I. 
In het Mijnreglement 1939 wordt achter 

artikel 21 o ingevoegd: 

HOOFDSTUK XIV A. 
Inrichtingen , welke gevaar, schade of hinder 

kunnen veroorzaken. 

Artikel 210a. 
Het is den bestuurders van de mijn ver

boden, bij een m ij n behoorende bovengronds 
gelegen inrichtingen, als genoemd in artikel 2 
der Hinderwet, doch op welke de Hinderwet 
ingevolge bet in artikel 32 dier wet bepaalde 
niet van toepassing is, op te richten zonder 
vergunning, welke, behoudens beroep, door 
den Inspecteur-Generaal der Mijnen wordt 
gegeven. 

Artikel 210b. 

Bij het verzoek om vergunning worden 
overgelegd: 

1°. een nauwkeurige beschrijving, in drie
voud, van de plaats, waar de inrichting zal 
worden gesteld, een opgave van betgeen in de 
inrichting zal worden verricbt, vervaardigd, 
verwerkt of verzameld, benevens van de 
beweegkracht, die daarbij wordt aangewend; 

2°. een plattegrondteekening, in drievoud, 
op een schaal van minstens een op twee
honderd vijftig, aanduidende de uit- en 
inwendige samenstelling der inricbting en 
toebebooren: 

3°. een uittreksel, in tweevoud, uit de 
kadastrale leggers, aanduidende, voor zoover 
aanwezig, de gebouwen of lokalen, bestemd 
tot ziekenverpleging, uitoefening van den 
openbaren eeredienst of scholen, geheel of 
gedeeltelijk gelegen binnen een kring van 
200 m van bet gebouw of de plaats der 
in rich ting. 

Artikel 2 I oc. 
r. De Inspecteur-Generaal der Mijnen doet 

ten spoedigste van elk verzoek om vergunning 
schriftelijk mededeeling aan het bestuur der 
gemeente, binnen welke de inrichting of bet 
grootste dee! der inrichting zal zijn gelegen, 
onder toezending van een exemplaar van elk 
der in artikel 210b bedoelde stukken. 

2. Het gemeentebestuur geeft van elk 
verzoek om vergunning ten spoedigste schrif
telijk kennis aan de eigenaars en gebruikers 
van elk der perceelen, onmiddellijk grenzende 
aan dat, waar de inrichting zal worden op
gericht, en van de gebouwen of lokalen, 
bedoeld in artikel 2rob, onder 3°. 

3. De scbriftelijke mededeeling met bij
lagen, genoemd in het eerste lid, wordt door 
bet gemeentebestuur ter inzage gelegd op de 
secretarie; het gee ft daarvan gelijktijdig 
kennis aan bet publiek op de in de gemeente 
gebruikelijke wijze, alsmede door aanplak
king op bet terrein, voor de inrichting be
stemd, met dien verstande, dat voor de 
bovengrondsche werken van reeds bestaande 
mijnen de aanplakking geschiedt aan den 
ingang tot de bovengrondscbe werken. 

4. Valt een gedeelte van een gebouw of 
lokaal binnen den kring, bedoeld in artikel 
210b, onder 30., dan wordt het geheele gebouw 
of lokaal gerekend binnen dien kring te 
liggen. 

5. Strekt de kring zich in andere gemeen-
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ten uit, dan geschiedt ook daar open bare aan
kondiging. 

Artikel 2rod. 
r. Op den veertienden dag na de openbare 

kennisgeving wordt op daarin aangewezen 
plaats en tijd gelegenbeid gegeven om, ten 
overstaan van den burgemeester of een of 
meer door hem aangewezen ambtenaren, 
bezwaren tegen het oprichten der inrichting 
in te brengen. 

2. Zoowel de bestuurders van de mijn of 
bun gemachtigden, als zij , die bezwaren 
inbrengen, worden daarbij in de gelegenheid 
gesteld hun zienswijze mondeling og schrifte
lijk toe te licbten . 

3. Van het op de zitting voorgevallene 
wordt proces-verbaal opgemaakt, hetwelk 
met het advies van het gemeentebestuur 
onverwijld aan den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen wordt toegezonden . 

4. Zoowel de bestuurders van de mijn, als 
zij, die bezwaren inbrengen, kunnen gedu
rende d,rie dagen v66r het tijdstip, in het 
eerste lid van dit artike l bedoeld, op de 
secretarie der gemeente van de ter zake 
ingekomen scbrifturen kennis nemen. 

5. De Inspecteur-Generaal der Mijnen of 
een door hem aan te wijzen ambtenaar van 
het Staatstoezicht op de Mijnen i£ bevoegd de 
zitting, in het eerste lid bedoeld, bij te wonen 
en is te alien t ij de gerechtigd van alle ter zake 
ingekomen schrifturen ter secretarie der ge
meente kennis te nemen. 

Artikel 210e. 
r. Binnen twee maanden na de in artikel 

210d bedoelde zitting beslist de Inspecteur
Generaal der Mijnen over het verzoek en doet 
daarvan onmiddellijk mededeeling aan de 
bestuurders van de mijn en aan het gemeente
bestuur, dat daarvan terstond kennis geeft 
aan het publiek op de in de gemeente gebrui
kelijke wijze. 

2. Kan de beslissing binnen den in bet 
vorig lid bepaalden tijd niet genomen word,en, 
dan wordt zij bij een daartoe strekkend be
sluit van den Inspecteur-Generaal der Mijnen 
verdaagd, waarvan deze onverwijld, m ede
deeling doet aan de bestuurders van d,e mijn 
en aan het gemeentebestuur, dat daarvan 
terstond kennis geeft aan het publiek op de 
in de gemeente gebruikelijke wijze. 

3. Het gemeentebestuur zorgt, indien het 
geval, bedoeld in artikel 210c, laatste lid, zicb 
voordoet, dat d,e beslissing ook in de andere 
gemeenten wordt bekendgemaakt. 

Artikel 210{. 

Aan de vergunning wordt een exemplaar 
van de in artikel 210b, onder r0. en 2°., be
doelde stukken, door den Inspecteur-Gene
raal der Mijnen gewaarmerkt , gehecht. 

Artikel 210g. 

1. Tot weigering der vergunning kunnen 
alleen leiden de bezwaren, ontleend aan 
vrees voor : 

a. gevaar; 
b. schade aan eigendommen, bedrijven 

of de gezondheid; 
c. hinder van ernstigen aard, waartoe 

behoort het ter bewoning ongeschikt maken 
van woonhuizen, het belemmeren van bet 
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aebruik van lokalen en gebouwen, in artikel 
210b, onder 3°., bedoeld, ieder overeenkom
stig de bestemming, die het gebouw of lokaal, 
tijdens het verzoek ~erd gedaan, ha~! en h_et 
verspreiden van vml of van walgehJke mt
dampingen . 

2. Vrees voor mededinging in eenig bedrijf, 
door belanghebbenden geuit, kan geen reden 
tot weigering zijn. 

Artikel 210h. 

1. lndien na het verleenen van een voor
waardelijke vergunning blijken mocht, dat de 
naleving der gestelde voorwaarden niet 
noodig mocht zijn, kan de Inspecteur-Gene
raal der Mijnen de bestuurders van de mijn 
geheel of gedeeltelijk daarvan ontslaan, na 
aan belanghebbenden, te wier behoeve de 
voorwaarden zijn gesteld, gelegenheid te 
hebben gegeven hun bezwaren in te brengen; 
de Inspecteur-Generaal der Mijnen doet van 
zijn beslissing mededeeling aan het gemeente
bestuur, dat daarvan terstond kennis geeft 
aan het publiek op de in de gemeente gebrui
kelijke wijze. Het gemeentebestuur zorgt, 
indien het geval, bedoeld in artikel 210c, 
laatste lid, zich voordoet, dat de beslissing 
ook in de andere gemeenten wordt bekend
gemaakt. 

2. Kan over de gevolgen eener inrichting 
tijdens de aanvrage om vergunning niet met 
voldoende zekerheid worden geoordeeld, dan 
wordt een vergunning voor een bepaalden 
proeftijd verleend. De aanvrage om verlen
ging van proeftijd of om definitieve vergun
ning na afloop van den proeftijd wordt be
schouwd als een gewoon verzoek om vergun
ning, met dien verstande, dat daarbij niet 
behoeven te worden overgelegd de reeds bij 
het verzoek om vergunning overgelegde in 
artikel 210b bedoelde stukken. 

Artikel 210i. 
Bij de vergunning wordt een termijn 

gesteld, binnen welken de inrichting voltooid 
en in werking gebracht moet zijn. Bij niet
inachtneming van den termijn vervalt de 
vergunning, tenzij de Inspecteur-Generaal der 
Mijnen den gestelden termijn heeft verlengd. 

Artikel 21oj. 
Een nieuwe vergunning is noodig om: 
1°. de inrichting uit te breiden of een 

.andere wijze van bewerking, welke veran
dering van den aard der inrichting ten ge
volge heeft, in te voeren, met dien verstande, 
dat het verzoek om vergunning in elk geval 
moet zijn gedaan binnen een jaar na de uit
breicling of de invoering van de andere wijze 
van bewerking; 

2°. een inrichting, welke vier jaren heeft 
stilgestaan, opnieuw in werking te brengen; 

3°. een inrichting, welke door eenig onheil, 
dat het gevolg is van den aard of het gebruik 
maken der inrichting, is verwoest, te her
stellen. 

Artikel 210k. 
I. Van de beslissing, ingevolge de artikelen 

21oe, 210h en 21oj genomen, staat beroep 
open bij den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat binnen veer
tien dagen na de openbare kennisgeving. Tot 
dat beroep zijn gerechtigc( de be_stuurders _van 
. de mijn en de in persoon of biJ gemachttgde 

(Stet. no. 146) 
25 Juli 1942. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Financien tot wijziging van de Bierwet 
1917 (Wet van 20· Januari 1917) (Staats
blad n°. 190). 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I. 
Verhooging van den accijns. 

Artikel I. 
In het derde lid van artikel l van de Bier-
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op de in artikel 210d bedoelde zitting ver
schenen belanghebbende, ieder voor zoover 
hij in het ongelijk is gesteld. 

2. Hij, die het beroep instelt, geeft daar
van gelijktij dig kennis aan den Inspecteur
Generaal der Mijnen en aan het gemeente
bestuur, welk laatste zorgt voor onverwijlde 
openbare kennisgeving. Zoo het beroep wordt 
ingesteld door een antler dan de bestuurders 
van de mijn, moet de appellant aan dezen bij 
exploot kennis geven van het beroep. 

3. De beslissing van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Waterstaat 
wordt, na verhoor van den Raad van State 
(afdeeling voor de geschillen van bestuur). 
bij een met redenen omkleed besluit genomen. 

Artikel 210[. 

I. De lnspecteur-Generaal der Mijnen kan 
den bestuurders van de mijn nieuwe voor
waarden opleggen, indien de ondervinding de 
noodzakelijkheid daarvan mocht aantoonen. 

2. Ieder belanghebbende kan aan den 
Inspecteur-Generaal der Mijnen het met 

1 redenen omkleed verzoek doen, den bestuur
ders van de mijn, op grond, dat de onder
vinding de noodzakelijkheid daarvan aan
toont, nieuwe voorwaarden op te leggen. 

3. Geen nieuwe voorwaarden worden op
gelegd dan bij een met redenen omkleed 
besluit, nadat de bestuurders van de mijn 
zijn gehoord of behoorlijk opgeroepen; in het 
besluit wordt een termijn gesteld, binnen 
welken de opgelegde voorwaarden, nadat het 
besluit onherroepelijk is geworden, moeten 
zijn opgevolgd. 

4. Van elke ingevolge dit artikel genomen 
beslissing wordt onmiddellijk kennis gegeven 
aan de bestuurders van de mijn, aan het 
gemeentebestuur, dat onverwijld zorg draagt 
voor openbare kennisgeving en, indien de 
beslissing genomen wordt naar aanleiding 
van een verzoek, als omschreven in het 
tweede lid, aan hem, die het verzoek gedaan 
heeft. 

5. Van de beslissing kunnen de bestuurders 
van de mijn en, indien de be,lissing genomen 
is naar aanleiding van een verzoeK, als 
omschreven in het tweede lid, hij , die het 
verzoek gedaan heeft, ieder voor zoover hij 
in het ongelijk is gesteld, binnen veertien 
dagen na de openbare kennisgeving bij het 
Hoofd van het Departement van Waterstaat 
in beroep komen. Het tweede en derde lid 
van a rtiKel 210k zijn op dit beroep van toe
passing. 

Artikel 210m. 
I. Worden de gestelde voorwaarden niet 

opgevolgd, dan kan de Inspecteur-Generaal 
der Mijnen de vergunning intrekken; hij 
geeft hiervan kennis aan de bestuurders van 
de mijn en aan het gemeentebestuur. 

2. Van het besluit tot intrekking kunnen 
de bestuurders van de mijn binnen veertien 
dagen nadat het besluit hun is medegedeeld, 
aan den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Waterstaat voorziening vragen. 
Het tweede en derde lid van artiKel 210k zijn 
hierbij van toepassing. 

3. Hangende de beslissing van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat kunnen de werkzaamheden van 
de inrichting op diens bevel worden geschorst . 

Artikel 6. 
( 1) De feiten, strafbaar gesteld bij of 

krachtens dit besluit, worden beschouwd als 
misdrijven. 

(2) De feiten worden vanwege den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financien vervolgd op de wijze, als bedoeld 
in den zesden titel van het vierde boek van 
het Wetboek van Strafvordering. 

(3) De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien kan toestaan, dat de 
bij of krachtens dit besluit strafbaar gestelde 
feiten bij transactie worden afgedaan. 

Artikel 7. 
(1) Indien een bij of krachtens dit besluit 

strafbaar gesteld feit wordt begaan door of 
vanwege een recht~pers<:>on, W?r~t de straf-
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Artikel 210n. 
1. Het voortzetten der werkzaamheden 

in een inrichting wordt door den Inspecteur
Generaal der Mijnen verboden en desnoods 
wordt de inrichting gesloten of worden de 
daarin aanwezige werktuigen verzegeld, wan
neer de inrichting behoudens den in artikel 
210j, onder 1°., gestelden termijn, zonder de 
vereischte vergunning in werking is; de 
Inspecteur-Generaal der Mijnen geeft hiervan 
kennis aan de bestuurders van de mijn en 
aan het gemeentebestuur. 

2. Tegen een op grond van het vorig lid 
genomen besluit staat voor de bestuurders 
van de mijn binnen veertien dagen nadat het 
besluit hun is medegedeeld, beroep open bij 
den Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat. Het tweede en derde lid van 
artikel 210k zijn hierbij van toepassing. 

Artikel 2100. 
1. Het is den bestuurders van een mijn 

verboden inrichtingen, als bedoeld in artikel 
210a, opgericht v66r 1 Januari 1944, na 1 Fe
bruari 1944 in werkir:g te brengen of te 
houden zonder daartoe verleende vergunning. 

2 . Het verzoek om vergunning moet wor
den ingediend bij den Inspecteur-Generaal 
der Mijnen v66r 1 Februari 1944. Het omvat 
mede de op 31 December 1943 in aanbouw of 
voorbereiding zijnde uitbreidingen, opge
nomen in het werkplan voor 1943. Bij het 
verzoek worden overge!egd de in artikd 210b 
genoemde stukken, tenzij van de overlegging 
dezer stukken door den Inspecteur-Generaal 
der Mijnen wordt afgezien. 

3. De Inspecteur-Generaal der Mijnen 
beslist in zake de vereischte vergunning voor 
het voortbestaan der inrichting, al dan niet 
onder oplegging van voorwaarden, welke , 
behoudens het bepaalde in het vierde lid, 
op een daarbij te bepalen tijdstip zullen 
moeten zijn vervuld. Tot weigerir,g der ver
gunning of op!egging van voorwaarden wordt 
niet overgegaan dan nadat de bestuurders 
van de m ijn zijn gehoord of behoorlijk opge
roepen. 

4. De bestuurders van de mijn kunnen van 
een beschikking, waarbij een vergunning is 
geweigerd of we! voorwaarden zijn opgelegd, 
bij den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat in beroep komen 
binnen veertien dagen nadat deze beschik
kin g hun is medegedeeld. Van het instellen 
van beroep geven zij ge!ijktijdig kennis aan 
den I nspecteur-G eneraal der Mijnen. Het 
tweede en derde lid van artikel 210k zijn op 
het beroep van toepassing. 

Inrich · g oor we! er in werk· 
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7. Van beslissingen, genomen krachtens. 
het derde en vierde lid, wordt door den 
Inspecteur-Generaal der Mijnen onverwijld 
mededeeling gedaan aan de betrokken ge
meentebesturen. 

8. Op inrichtingen, opgericht v66r 1 Ja
nuari 1944, zijn de artikelen 210h, 210j, 2101. 
210m en 210n van toepassing. 

Artikel II. 
In artikel 235 wordt tusschen de woorden 

,,de mijn" en ,,binnen veertien dagen" inge
voegd ,,behoudens het bepaalde in hoofdstuk 
XIVA". 

Artikel II I. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 1 Januari 1944. 
's-Gravenhage, 22 Juli 1942. 

De Secr.-Gen . voornoemd, D. G. W. SPITZEN. 

( Uitgeg. 16 Sept. 1942.} 

(Stet. no. 142) 
24 Juli 1942. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
N°. 39ou J . (Z./M. Directie van Handel 
en Nijverheid), tot wijziging van het 
Uitvoeringsbesluit Kamers van Koop
handel en Fabrieken (Ned. Staatsc. 
van 31 Maart 1942, N°. 63) . 

Op grond van artikel 26 van het Besluit 
op de Kamers van Koophandel en Fabrieken 
(n°. 223/1941) en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordenjng N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landscJ,e gebied wordt, den Raad voor het 
Bedrijfsleven gehoord, bepaald: 

Artikel I. 
Artikel 3, punt 9, van het Uitvoeringsbe

sluit Kamers van Koophandel en Fabrieken 
(Nederlandsche Staatscourant van 31 Maart 
1942, n°. 63) ondergaat de volgende wijzi
gingen: 

a. de zinsnede, aanvangende met ,,te 
Alkmaar" en eindigende met ,,Zijpe" wordt 
gelezen: 

,,te A!kmaar: voor de gemeenten Abbe
kerk, Akersloot , Alkmaar, Andijk, Anna
Paulowna, Avenhorn, Barsingerhorn, Beem
ster Beets Bergen, Berkhout , Blojkker, Bo
venkarspel, Callantsoog, Castricum Edam, 
Egmond-Binnen, Egmond-aan-Zee, Enkhui
zen, Graft, Grootebroek, Harenkarspel , Heer
hugowaard, Heiloo, Helder (Den), Hens
broek, Hoogkarspel, Hoogwoud, Hoorn, 

• •. • • • • , .1..,Lu· nmen.--..W 
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de Verordening N°. 152/1941 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

3. De grens tusschen ,,den Noordoostelij
ken Paider" en de gemeente Genemuiden 
wordt vervolgens vanaf het laatste onder 2 
omschreven ontmoetingspunt gevormd door 
de grens tusschen de kadastrale perceelen, 
gemeente Genemuiden , sectie B, nummers 
2261 en 2262, en door het ongeveer noord
oostwaartsche verlengde van deze grens, tot 
aan het op het terrein aangeduide hoekpunt 
48 van de rivierkaart van den Rijkswater
staatsdienst, welk hoekpunt mede ligt op het 
ongeveer zuidwestelijke verlengde van de 
grens tusschen de kadastrale perceelen, 
gemeente Ambt-Vollenhove, sectie F, num
mers 1244 en 1245. Vanaf het voormelde 
hoekpunt 48 wordt de grens voorts gevormd 
door het ongeveer noordwestelijke verlengde 
van de laatstomschreven kadastrale perceel
grens, tot aan het ontmoetingspunt met de 
grens van de gemeente Vollenhove. 

Artikel 1. 
Dit besluit verstaat ender ,,Secretaris

Generaal" : den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken. 

Artikel 2. 
Er wordt ingesteld een openbaar lichaam 

de N oordoostelijke Polder" , dat voor het in 
~rtikel 3 omschreven gebied is belast met 
het vervullen van de gemeentelijke taak, zoo
lang en voor zoover het gebied niet gemeente
lijk is ingedeeld . 

Artikel 3 . 
Het gebied van ,,den Noordoostelijken 

Polder" wordt, met wijziging van de be
staande grenzen van de gemeenten Kampen, 
Genemuiden, V ollenhove, Blokzijl, Blanken
ham, Kuinre, Lemsterland en Urk als volgt 
bepaald: .. 

1. Uitgaande van het punt A , z11nde het 
snijpunt van de grens der g_~meent~ K_ampen, 
zooals deze is vastgesteld b11 besch1kkmg van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken van 21 Mei 
1942, N°. 12979 B .B . (~ureau St?'ats- en 
Administratief Recht) , artikel 1, 32• hd, ender 
P met rlP- e-renssche idin2. v:.s.t2P.stPlti hii rlP 

4. De grens tusschen ,,den N oordooste
lijken Paider" en de gemeente Vollenhove 
wordt voorts gevormd door de grens tusschen 
de perceelen, gemeente Vollenhove, kadastrale 
gemeente Ambt-Vol/enhove, sectie F, num
mers 1244 en 1245, vervolgens door de onge
veer noordoostelijke grens van de perceelen, 
gemeente Vollenhove, kadastrale gemeente 
Ambt-Vol/enhove, sectie F, nummer 1244, 
sectie G, nummer 3277, en sectie H, nummer 
671, voorts door de ongeveer westeliike e-r,•n-~ 
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aebruik van lokalen en gebouwen, in artikel 
2rob, onder 3°., bedoeld, ieder overeenkom
stig de bestemming, die het gebouw of lokaal, 
tijdens het verzoek werd gedaan, had, en het 
verspreiden van vuil of van walgelijke uit
dampingen. 

2. Vrees voor mededinging in eenig bedrijf, 
door belanghebbenden geuit, kan geen reden 
tot weigering zijn. 

Artikel 2roh. 
r. lndien na het verleenen van een voor

waardelijke vergunning blijken mocht, dat de 
naleving der gestelde voorwaarden niet 
noodig mocht zijn, kan de Inspecteur-Gene
raal der Mijnen de bestuurders van de mijn 
geheel of gedeeltelijk daarvan ontslaan, na 
aan belanghebbenden, te wier behoeve de 
voorwaarden zijn gesteld, gelegenheid te 
hebben gegeven hun bezwaren in te brengen; 
de lnspecteur-Generaal der Mijnen doet van 
zijn beslissing mededeeling aan het gemeente
bestuur, dat daarvan terstond kennis geeft 
aan het publiek op de in de gemeente gebrui
kelijke wijze. Het gemeentebestuur zorgt, 
indien het geval, bedoeld in artikel 2roc, 
laatste lid, zich voordoet, dat de beslissing 
ook in de andere gemeenten wordt bekend
gemaakt . 

2. Kan over de gevolgen eener inrichting 
tijdens de aanvrage om vergunning niet met 
voldoende zekerheid worden geoordeeld, dan 
wordt een vergunning voor een bepaalde.n 
proeftijd verleend. De aanvrage om verlen
ging van proeftijd of om definitieve vergun
ning na afloop van den proeftijd wordt be
schouwd als een gewoon verzoek om vergun
ning, met dien verstande, dat daarbij niet 
behoeven te worden overge!egd de reeds bij 
het verzoek om vergunning overgelegde in 
artikel 2rob bedoelde stukken. 

Artike l 2roi. 
Bij de vergunning wordt een termijn 

gesteld, binnen welken de inrichting voltooid 
en in werking gebracht moet zijn. Bij niet
inachtneming van den termijn vervalt de 
vergunning, tenzij de Inspecteur-Generaal der 
Mijnen den gestelden termijn heeft verlengd. 

Artikel 2roj. 
Een nieuwe vergunning is noodig om : 
ro. de inrichting uit te breiden of een 

.andere. wijze van bewerking, welke veran
dering van den aard der inrichting t en ge
volge heeft, in te voeren, met dien verstande, 
dat het verzoek om vergunning in elk geval 
moet zijn gedaan binnen een jaar na de uit
breiding of de invoering van de andere wijze 
van bewerking; 

20. een inrichting, welke vier jaren heeft 
stilgestaan opnieuw in werking te brengen; 

3°. een i~richting, welke door eenig onheil, 
dat het gevolg is van den aard of het gebruik 
maken der inrichting, is verwoest, te her
stellen. 

Artikel 2rok. 
r. Van de beslissing, ingevolge de artikelen 

2roe, 2roh en 2roj genomen, staat beroep 
open bij den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat binnen veer
tien dagen na de openbare k ennisgeving. Tot 
dat beroep zijn gerechtig<l de be_stuurders _van 
.de mijn en de in persoon of b1J gemacht1gde 
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op de in artikel 2rod b edoelde zitting ver
schenen belanghebbende, ieder voor zoover 
hij in het ongelijk is gesteld. 

2. Hij, die het beroep instelt, geeft daar
van gelijktij dig kennis aan den Inspecteur
Generaal der Mijnen en aan het gemeente
bestuur, welk laatste zorgt voor onverwijlde 
openbare kennisgeving. Zoo het beroep wordt 
ingesteld door een antler dan de bestuurders 
van de mijn, moet de appellant aan dezen bij 
exploot kennis geven van het beroep. 

3. De beslissing van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van W aterstaat 
wordt, na verhoor van den Raad van State 
(afdeeling voor de geschillen van bestuur), 
bij een met redenen omkleed besluit genomen. 

Artikel 2ro[. 
r. De Inspecteur-Generaal der Mijnen kan 

den bestuurders van de mijn nieuwe voor
waarden opleggen, indien de ondervinding de 
noodzakelijkheid daarvan mocht aantoonen . 

2. leder belanghebbende kan aan den 
Inspecteur-Generaal der Mijnen het met 

1 redenen omkleed verzoek doen, den bestuur
ders van de mijn, op grond , dat de onder
vinding de noodzakelijkheid daarvan aan
toont, nieuwe voorwaarden op te leggen. 

3. Geen nieuwe voorwaarden worden op
gelegd dan bij een met redenen omkleed 
besluit, nadat de bestuurders van de mijn 
zijn gehoord of behoorlijk __ opgeroepen ; i_n het 
besluit wordt een term1Jn gesteld, bmnen 
welken de opgelegde voorwaarden, nadat het 
besluit onherroepelijk is geworden, moeten 
zijn opgevolgd. 

4. Van elke ingevolge dit artikel genomen 
beslissing wordt onmiddellijk kennis gegeven 
aan de bestuurders van de mijn, aan het 
gemeentebestuur, dat onverwijld zorg draagt 
voor openbare kennisgeving en, indien de 
beslissing genomen wordt naar aanleiding 
van een verzoek, als omschreven in het 
tweede lid, aan hem, die het verzoek gedaan 
heeft . 

5. Van de beslissing kunnen de bestuurders 
van de mijn en, indien de be, lissing genomen 
is naar aanleiding van een verzoeK, als 
omschreven in het tweede lid, hij, die het 
verzoek gedaan heeft , ieder voor zoover hij 
in het ongelijk is gesteld, binnen veertien 
dagen na de openbare kennisgeving bij het 
Hoofd van het Departement van Waterstaat 
in beroep komen. Het tweede en derde lid 
van a rtiKel 2rok zijn op <lit beroep van toe
passing. 

Artikel 2rom. 
r. Worden de gestelde voorwaarden niet 

opgevolgd, dan kan de Inspecteur-Generaal 
der Mijnen de vergunning intrekken; h1J 
geeft hiervan kennis aan de bestuurders van 
de m ijn en aan het gemeentebestuur. 

2. Van het besluit tot intrekking kunnen 
de bestuurders van de mijn binnen veertien 
dagen nadat het b esluit hun is medegedeeld, 
aan den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Waterstaat voorziening vragen. 
Het tweede en derde lid van artiKel 2rok zijn 
hierbij van toepassing. 

3. Hangende de beslissing van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat kunnen de werkzaamheden van 
de inrichting op <liens bevel worden geschorst . 
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Artikel 210n. 

1. Het voortzetten der werkzaamheden 
in een inrichting wordt door den Inspecteur
Generaal der Mijnen verboden en desnoods 
wordt de inrichting gesloten of worden de 
daarin aanwezige werktuigen verzegeld, wan
neer de inrichting behoudens den in art ikel 
210j, onder 1°, , gestelden termijn, zonder de 
vereischte vergunning in werking is; de 
Inspecteur-Generaal der Mijnen geeft hiervan 
kennis aan de bestuurders van de mijn en 
aan het gemeentebestuur. 

2. Tegen een op grond van het vorig lid 
genomen besluit staat voor de bestuurders 
van de mijn binnen veertien dagen nadat he.~ 
besluit hun is medegedeeld, beroep open b1J 
den Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat . Het tweede en derde lid van 
artikel 210k zijn hierbij van toepassing. 

Artikel 2100. 
1. H et is den bestuurders van een mijn 

verboden inrichtingen, als bedoeld in artikel 
210a, opgericht v66r l Januari 1944, na 1 Fe
bruari 1944 in werkir.g te brengen of te 
houden zonder daartoe verleende vergunning. 

2. Het verzoek om vergunning moet wor
den ingediend bij den Inspecteur-Generaal 
der Mijnen voor 1 Februari 1944. Het omvat 
mede de op 31 December 1943 in aanbouw of 
voorbereiding zijnde uitbreidingen, opge
nomen in het werkplan voor 1943. Bij het 
verzoek warden overgelegd de in artikd 21 ob 
genoemde stukken, tenzij van de overlegging 
dezer stukken door den Inspecteur-Generaal 
der Mijnen wordt afgezien. 

3. De Inspecteur-Generaal der Mijnen 
beslist in zake de vereischte vergunning voor 
het voortbestaan der inrichting, al dan niet 
onder oplegging van voorwaarden, welke, 
behoudens het bepaalde in het vierde lid, 
op een daarbij te bepalen tijdstip zullen 
moeten zijn vervuld . Tot weigerir;g der ver
gunning of oplegging van voorwaarden wordt 
niet overgegaan dan nadat de bestuurders 
van de mijn zijn gehoord of behoorlijk opge
roepen. 

4. De bestuurders van de mijn kunnen van 
een beschikking, waarbij een vergunning is 
geweigerd of we! voorwaarden zijn opgelegd, 
bij den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat in beroep komen 
binnen veertien dagen nadat deze beschik
king hun is medegedeeld . Van het instellen 
van beroep geven zij gelijktijdig kennis aan 
den I nspecteur-G eneraal der Mijnen. Het 
tweede en d erde lid van artikel 210k zijn op 
het beroep van toepassing. 

5. Inrichtingen, voor welker in werking 
blijven overeenkomstig het bepaalde in het 
tweede lid vergunning is verzocht, mogen 
zonder de vereischte vergunnir,g ir. werking 
blijven en met den bouw en het gebruik der 
uitbreiding kan worden voortgegaan totdat 
de beslissir,g van den Inspecteur-Ger,eraal der 
Mijnen op het verzoek om vergunning onaan
tastbaar is geworden of, indien beroep is 
ingesteld, door het Hoofd van het Departe
ment van Waterstaat op dat beroep is beslist. 

6. Aan de vergunnir,g wordt een exemplaar 
van de in artikel 210b, onder 1°. en 2°., 
bedoelde stukken, door den Inspecteur-Gene
raal der Mijnen gewaarmerkt, gehecht. 
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7. Van beslissingen, genomen krachtens. 
het derde en vierde lid, wordt door den 
Inspecteur-Generaal der Mijnen onverwijld 
mededeeling gedaan aan de betrokken ge
meentebesturen. 

8. Op inrichtingen, opgericht voor 1 Ja
nuari 1944, zijn de artikelen 210h, 21oj, 210[. 
210m en 210n van toepassing. 

Artikel II. 
In artikel 235 wordt tusschen de woorden. 

,,de mijn" en ,,binnen veertien dagen" inge
voegd ,,behoudens het bepaalde in hoofdstuk 
XIVA". 

Artikel III. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 1 Januari 1944. 
's-Gravenhage, 22 Juli 1942. 

De Secr.-Gen. voornoemd, D. G. W. SPITZEN. 

( Uitgeg. 16 Sept. 1942.) 

(Stet. no. 142) 
24 Juli 1942. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
N°. 39ou J. (Z. /M. Directie van Handel 
en Nijverheid), tot wijziging van het 
Uitvoeringsbesluit Kamers van Koop
handel en Fabrieken (Ned. Staatsc. 
van 31 Maart 1942, N°. 63). 

Op grond van artikel 26 van het Besluit 
op de Kamers van Koophandel en Fabrieken 
(n°. 223/1941) en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordenjng N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsclie gebied wordt, den Raad voor het 
Bedrijfsleven gehoord, bepaald: 

Artikel I. 
Artikel 3, punt 9, van het Uitvoeringsbe

sluit Kamers van Koophandel en Fabrieken 
(Nederlandsche Staatscourant van 31 Maart 
1942, n°. 63) ondergaat de volgende wijzi
gingen: 

a. de zinsnede, aanvangende met ,,te 
Alkmaar" en eindigende met ,,Zijpe" wordt 
gelezen: 

,,te A!kmaar : voor de gemeenten Abbe
kerk, Akersloot , Alkmaar, Andijk, Anna
Paulowna, Avenhorn, Barsingerhorn, Beem
ster Beets Bergen, Berkhout , Blojkker, Bo
venkarspel, Callantsoog, Castricum Edam, 
Egmond-Binnen, Egmond-aan-Zee, Enkhui
zen, Graft, Grootebroek, Harenkarspel , Heer
hugowaard, Heiloo, Helder (Den). Hens
broek, Hoogkarspel, Hoogwoud, Hoorn, 
Jisp, Koedijk, Kwadijk, Langedijk, Limmen, 
Maarten (St.), Medemblik, Middel'e, Mid
woud , Nibbixwoud, Nieuwe Niedorp, Ob
dam, Oosthuizen, Opmeer, Opperdoes, Oter
leek, Oudendijk, Oude Niedorp, Oudorp, 
Pancras (St.), Purmerend, Rijp (de). Scha
gen, Schellinkhout, Schermerhorn, Schoorl, 
Sijbekarspel, Spanbroek, Terschelling, Texel, 
Twisk. Urk, Ursem, Venhuizen, Vlieland, 
Warder, Warmenhuizen, Wervershoof, West
woud, Wieringen, Wieringermeer, Wieringer
waard, Wijdenes, Winkel, Wognum, Zuid- en 
Noord-Schermer, Zijpe, Zwaag;" 

b. de zinsnede, aanvangende met ,,te 
Hoorn" en eindigende met ,,Zwaag" vervalt. 
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Artikel II. 
1. Dit besluit wordt afgekondigd in de 

Nederlandsche Staatscourant. 
2 . Het treedt in werking met ingang van 

den dag na d ien zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 24 Juli 1942. 

S.-G. Dep. H ., N. en S., H M. HIRSCHFELD. 

( Uitgeg. 24 Juli 1942.) 

(Stet. no. 146) 
25 Juli 1942. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Financien tot wijziging van de Bierwet 
1917 (Wet van 20 Januari 1917) (Staats
blad n°. 190). 

Op grond van § I der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I. 

Verhooging van den accijns. 
Artikel 1. 

In het derde lid van artikel 1 van de Bier
wet 1917 (wet van 20 Januari 1917, Staats
blad n°. 190) wordt in de plaats van .,vier 
gulden en twintig cent" gelezen: vijf gulden 
en zestig cent. 

HOOFDSTUK II. 

Navordering van den accijns. 
Artikel 2. 

(1) Ten aanzien van de hoeveelheden bier, 
daaronder begrepen de nog niet geheel afge
werkte brouwsels, welke de bierbrouwers op 
3 Augustus 1942 voorhanden hebben, wordt 
de verhooging van den accijns nagevorderd. 

(2) Deze navordering beloopt een gulden 
en veertig cent per hectolitergraad, berekend 
volgens artikel I van de Bierwet 1917. 

Artikel 3. 
(1) De bierbrouwers zijn verplicht van de 

bij hen op 3 Augustus 1942 aanwezige hoe
veelheden bier v66r 7 Augustus 1942 aan
gifte te doen bij den ontvanger der accijnzen• 
onder wiens kantoor de brouwerij is ge
vestigd. 

(2) Het nagevorderd bedrag wordt door 
den ontvanger vastgesteld en bij kennisge
ving aan den bierbrouwer medegedeeld. 

Artikel 4. 
(1) Het nagevorderde bedrag moet, telkens 

voor een derde gedeelte, worden betaald v66r 
den twintigsten dag van de maanden October, 
November en December 1942. 

(2) De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien kan deze termijnen 
verlengen. 

(3) De verschuldigde bedragen zijn invor
derbaar bij parate executie. De bepalingen 
van artikel 291, eerste tot en met vijfde lid, 
van de Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38) zijn ten deze van toe
passing. 

1942 

HOOFDSTUK III. 

Strafbepalingen. 
Artikel 5. 

De_ bierbrouwer, die, volgens artikel 3 tot 
aang1fte gehouden, zijn verplichting niet of 
niet :volledig nakomt, dan wet een onjuiste 
aang1fte doet of de krachtens artikel 9 door 
den Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien gegeven voorschriften over
treedt, wordt gestraft met een geldboete van 
ten hoogste duizend gulden. 

Artikel 6. 
(1) De feiten, strafbaar gesteld bij of 

krachtens dit besluit , worden beschouwd als 
misdrijven. 

(2) De feiten worden vanwege den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financien vervolgd op de wijze, als bedoeld 
in den zesden titel van het vierde boek van 
het Wet boek van Strafvordering. 

(3) De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien kan toestaan, dat de 
bij of krachtens dit besluit strafbaar gestelde 
feiten bij transactie worden afgedaan. 

Artikel 7. 
(1) Indien een bij of krachtens dit besluit 

strafbaar gesteld feit wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen de leden van het bestuur. 

(2) Geen straf wordt uitgesproken tegen 
den bestuurder, van wien blijkt, dat het feit 
buiten zijn toedoen is begaan. 

Artikel 8. 
De in zake van invoerrechten en accijnzen 

geldende bepalingen voor het geval van wan
betaling van geldboete zijn ten aanzien van 
ingevolge dit besluit opgelegde geldboeten 
van toepassing. 

HOOFDSTUK IV. 

Slotbepalingen. 
Artikel 9. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien stelt de voorschriften 
vast, welke ter aanvulling en ter uitvoering 
van dit besluit noodig zijn. 

Artikel 10. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 3 Augustus 1942. 
's-Gravenhage, 25 Juli 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. POSTMA. 

(Uitgeg. 30 Juli 1942.) 

(Stet. no. 151) 
28 Juli 1942. BESLUIT van de Secretarissen

Generaal van de Departementen van 
Binnenlandsche Zaken, Waterstaat, Fi
nancien en Landbouw en Visscherij tot 
instelling van een openbaar lichaam voor 
het gebied van den N oordoostelijken 
Polder. 

Op grond van § I der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/1940 en met 
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de Verordening N°. 152/1941 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Dit besluit verstaat onder ,,Secretaris
Generaal": den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken. 

Artikel 2. 

Er wordt ingesteld een openbaar lichaam 
,,de N oordoostelijke Polder", dat voor het in 
artikel 3 omschreven gebied is belast met 
het vervullen van de gemeentelijke taak, zoo
Jang en voor zoover het gebied niet gemeente
lijk is ingedeeld. 

Artikel 3. 
Het gebied van ,,den Noordoostelijken 

Polder" wordt, met wijziging van de be
staande grenzen van de gemeenten Kampen , 
Genemuiden, Vollenhove, Blokzijl, Blanken
ham, Kuinre, Lemsterland en Urk als volgt 
bepaald: 

1. Uitgaande van het punt A, zijnde het 
snijpunt van de grens der gemeente Kampen, 
zooals deze is vastgesteld bij beschikking van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken van 21 Mei 
1942, N°. 12979 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), artikel 1, 32• lid, onder 
e, met de grensscheiding, vastgesteld bij de 
wet van 25 Januari 1940, Staatsblad No. 300, 
loopende evenwijdig aan en 600 m zuidwaarts 
van de as van den meerdijk, wordt de grens 
tusschen ,,den Noordoostelijken Polder" en 
de gemeente Kampen gevormd door laatst
bedoelde grensscheiding in ongeveer ooste
lijke richting, tot waar ontmoet wordt de 
grens tusschen het eigendom van de gemeente 
Kampen en het Staatseigendom, zooals deze 
grens bij de akte van grensregeling, gesloten 
tusschen den Staat der Nederlanden en de 
gemeente Kampen, goedgekeurd bij Konink
lijk besluit van II Juli 1939, N°. 26, en over
geschreven in de openbare registers ten hypo
theekkantore te Zwo/le, op 3 Augustus 1939 
in dee! 1204, N°. 55, werd vastgesteld. 

2. Vanaf vorenbedoeld snijpunt wordt de 
grens tusschen ,,den Noordoostelijken Polder" 
en de gemeente Kampen in ongeveer noord
oostelijke richting gevormd door de bij laatst
genoemde akte vastgestelde grens tusschen 
het eigendom van de gemeente Kampen en 
het aan den Staat toebehoorende I]sselmeer, 
tot waar ontmoet wordt een lijn evenwijdig 
aan en op een afstand van 20 m ten westen 
van de as van den westelijken havendam van 
het Ganzediep. Voorts in ongeveer noorde
lijke richting gaande, wordt de grens door 
laatstgenoemde evenwijdige lijn gevormd, 
tot aan het ontmoetingspunt met het onge
veer westwaartsche verlengde van de grens 
tusschen de kadastrale perceelen, gemeente 
Kampen, sectie E, nummers 404 en 405. 
Vanaf dit punt volgt de grens dit verlengde 
en deze kadastrale perceelgrens in ongeveer 
oostelijke richting tot aan het punt, waar de 
grens van de gemeente Genemuiden wordt 
ontmoet. 

Het eiland Schokland, thans uitmakende 
de kadastrale secties K, L en M van de ge
meente Kampen, wordt bij ,,den Noord
oostelijken Polder" gevoegd. 

110 

3. De grens tusschen ,,den Noordoostelij 
ken Polder" en de gemeente Genemuiden 
wordt vervolgens vanaf het laatste onder 2 
omschreven ontmoetingspunt gevormd door 
de grens tusschen de kadastrale perceelen 
gemeente Genemuiden, sectie B , nummer~ 
2261 en 2262, en door het ongeveer noord
oostwaartsche verlengde van deze grens tot 
aan het op het terrein aangeduide hoekpunt 
48 van_ de rivierkaart van den Rijkswater
staatsd1enst, welk hoekpunt mede ligt op het 
ongeveer zuidwestelijke verlengde van de 
grens tusschen de kadastrale perceelen 
gemeente Ambt-Vollenhove, sectie F, num: 
mers 1244 en 1245. Vanaf het voormelde 
hoekpunt 48 wordt de grens voorts gevormd 
door het ongeveer noordwestelijke verlengde 
van de laatstomschreven kadastrale perceel
grens, tot aan het ontmoetingspunt met de 
grens van de gemeente Vollenhove . 

4. De grens tusschen ,,den Noordooste
lijken P aider" en de gemeente Vollenhove 
wordt voorts gevormd door de grens tusschen 
de perceelen, gemeente Vollenhove, kadastrale 
gemeente Ambt-Vollenhove, sectie F, num
mers 1244 en 1245, vervolgens door de onge
veer noordoostelijke grens van de perceelen 
gemeente Vollenhove, kadastrale gemeent~ 
Am~t-Vollenhove, sectie F , nummer 1244, 
sect1e G, nummer 3277, en sectie H, nummer 
671, voorts door de ongeveer westelijke grens 
van de perceelen, gemeente Vollenhove, ka
dastrale gemeente Ambt-Vollenhove, sectie H, 
nummers 572, 676, 677, 423, 379, 381, 382, 
610 en 617 , kadastrale gemeente Stad-Vollen
hove, sectie A, nummers 862, 863, u17, en 
vervolgens door de ongeveer noordwestelijke 
grens van de perceelen, gemeente Vol/enhove 
kadastrale gemeente Ambt-Vollenhove, secti~ 
B, nummers 1623, 1499, 1500, 1501, 1502, 
1503 , 1504, 1505, 1506, 1507 en 1509, voorts 
door de ongeveer westelijke grens van de 
perceelen, gemeente Vollenhove, kadastrale 
gemeente Ambt-Vollenhove, sectie B, num
mers 1510, ISII, 1512, 1513, 1514, ISIS, 1516, 
1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 
1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 
1531 , 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 
1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 
1545 en 1546, vervolgens door de in ongeveer 
westelijke richting loopende zuidelijke grens 
van het perceel, gemeente Vollenhove, kadas
trale gemeente Ambt-Vollenhove, sectie B , 
nummer 1403, tot waar ontmoet wordt het 
ongeveer zuidelijke verlengde van de weste
lijke grens van het perceel, gemeente Vollen
hove, kadastrale gemeente Ambt-Vollenhove 
sectie B, nummer 1405, van waaruit dit ver~ 
lengde en deze grens in ongeveer noordelijke 
richting warden gevolgd tot aan de noorde
lijke grens van voormeld perceel, nummer 
1405, waar de grens van de gemeente Blokzijl 
wordt ontmoet. 

s. Vervolgens in ongeveer noordelijke 
richting gaande wordt de grens tusschen den 
Noordoostelijken Polder" en de gem~~nte 
Blokzijl gevormd door de ongeveer westelijke 
grens der perceelen, gemeente Blokzijl, ka
dastrale gemeente Ambt-Vollenhove, sectie B, 
nummers 1406, 1407, 1408, 1412, 1413, 1414, 
1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 
1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 
1429, 1430, 1431 , 1432, 1433, 1434, 1435 , 
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1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 
1443, 1592, 1614, 1612, 1610, 1608, 1606, 
1604, 1602, 1600, 1597, 1595, 1593, 1590, 
1588, 1586,1 584,1582 , 1580, 1578,1576,1574 
1572, 1570, 1568, 1566, 1564, 1562, 1560, 
1558, 1556, 1554 en 1552, en door de ongeveer 
westelijke grens van de perceelen, gemeente 
Blokzijl, sectie B , nummers 269,267,265,263 
en 207, tot aan het meest noordwestelijke 
hoekpunt van laatstgenoemd perceel en 
voorts door de rechte lijn, welke het meest 
noordwestelijke hoekpunt van dit perceel 
verbindt met het meest zuidwestelijke hoek
punt van het perceel, gemeente Blokzijl, 
sectie B , nummer 234. Vanaf het !aatst
omschreven hoekpunt wordt de grens in 
ongeveer noordelijke richting verder gevormd 
door de ongeveer westelijke grens van de 
perceelen, gemeente Blokzijl, sectie B, num
mers 234, 285, 232, 231, 230, 282, 216, 215, 
272 , 273, 212, en van de perceelen, gemeente 
Blokzijl, kadastrale gemeente Ambt-Vollen
houe, sectie A, nummers 782, 781, 790, 789, 
788 , 787, 786, 785, 784 en 783, tot aan het 
punt, waar de grens met de gemeente Blan
kenham wordt ontmoet, waarna deze reeds 
bestaande gemeentegrens in ongeveer noord
oostelijke richting wordt gevolgd, tot aan het 
ontmoetingspunt m et den zuidwestelijken 
teen van den thans bestaanden zeedijk 
tusschen Blokzijl en Kuinre. 

6. De grens tusschen .,den Noordooste
lijken P older" en de gemeente Blankenham 
wordt gevormd door een lijn, welke vanuit 
het laatstomschreven ontmoetingspunt den 
ongeveer zuidwestelijken teen van voor
melden dijk in ongeveer noordwestelijke 
richting volgt tot aan het punt, waar de 
grens tusschen de gemeenten Blanhemham en 

• Kuinre wordt ontmoet. 
7. De grens tusschen .,den N oordooste

lijken Polder" en de gemeente Kuinre wordt 
vervolgens gevormd door een lijn, welke 
begint in het laatstbedoelde punt en, na de 
oostelijke grens van het kadastrale perceel, 
gemeente Kuinre, sectie C, nummer 179, 
gevolgd te hebben, in het meest zuidooste
lijke hoekpunt van dit perceel eindigt. Ver
volgens loopt de grens in ongeveer noord
westelijke richting langs de ongeveer zuide
lijke grens van het laatstgenoemde perceel, 
tot aan het ontmoetingspunt met de onge
veer zuidelijke begrenzing van het gebied, 
dat door de provincie Ouerijssel voor de om
legging van den provincialen weg Kuinre
Blankenham is bestemd. Voorts volgt de 
grens deze ongeveer zuidelijke begrenzing in 
ongeveer westelijke richting, tot het ont
moetingspunt met de zuidoostelijke grens van 
het kadastrale perceel , gemeente Kuinre , 
sectie C, nummer 138, van waaruit de zuid-

1oostelijke grens van gemeld perceel in onge
veer westelijke richting wordt gevolgd, tot 
aan het meest zuidweste!ijke hoekpunt van 
dit perceel. Vanaf dit hoekpunt volgt de 
grens in ongeveer zuidelijke richting de meest 
oostelijke grens van het kadastrale perceel, 
gemeente Kuinre, sectie A, nummer 508, tot 
het meest zuidoostelijke hoekpunt van het 
laatstgenoemde perceel, om vervolgens in 
ongeveer westelijke richting de zuidelijke 
grens van het perceel, gemeente Kuinre, 
sectie A, nummer 508, te volgen, wordende 
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deze kadastrale grens zoover in ongeveer 
westelijke richting verlengd, als noodig is om 
het verlengde van de westelijke grens van 
het perceel, gemeente Kuinre , sectie A , 
nummer 509, te ontmoeten. Dit ontmoetings
punt is identiek met het snijpunt van de 
lijnen e-f en h-g, voorkomende op de kaart, 
welke is overgeschreven in de openbare 
registers ten hypotheekkantore te Zwolle op 
28 September 1935 in dee! II58, nummer 5, 
en welke behoort bij de akte van grensrege
ling, gesloten tusschen den Staat der Neder
landen en de oeverlandeigenaren, welke akte 
is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 
28 Augustus 1935, nummer 172. Vanaf het 
aldus omschreven sn ijpu nt wordt de grens 
in ongeveer noordwestelijke richting gevormd 
door de ongeveer zuidwestelijke grens van de 
perceelen, gemeente Kuinre, sectie A, num
mers 509, 507, 506, en het verlengde in onge
veer noordwestelijke richting van het laatste 
gedeelte van deze perceelgrens, t ot aan het 
ontmoetingspunt met de grens tusschen de 
gemeenten Kuinre en Lemsterland. 

8. De grens tusschen ,,den Noordooste
lijken P older" en de gemeente Lemsterland 
wordt, uitgaande van het ontmoetingspunt 
van de hiervoor genoemde delimitatielijn en 
de grens tusschen de gemeenten Kuinre en 
Lemsterland, gevormd door de lijn , vast
gesteld in de akte van grensregeling van 
Augustus/September 1933, gesloten tusschen 
den Staat der Nederlanden en de oever
eigenaren, betreffende het gedeelte Worst
sloot-Lemmer, goedgekeurd bij Koninklijk 
besluit van 12 October 1933, N°. 51, tot het 
snijpunt van die lijn met den bovenkant van 
de natuursteenglooiing langs de noordooste
lijke zijde van de Vluchthaven te Lemmer. 

Vanaf laatstbedoeld snijpunt volgt de 
grens den bovenkant van de natuursteen
glooiing langs de N oordoost- en gedeeltelijk 
langs de Zuidoostzijde van de Vluchthaven 
van Lemmer en vervolgens de buitenkruinlijn 
van den voormaligen oostelijken havendam, 
tot het einde daarvan. Daarna volgt de grens 
de verbindingslijn van dat einde met een in 
de as van den meerdijk van .,den N oord
oostelijken Polder" gelegen punt, 100 m ten 
zuiden van het snijpunt van die as met de 
oost-westelijke as van het uitmondings
gebouw van het electrisch gemaai, tot waar 
deze verbindingslijn een lijn snijdt, welke 
evenwijdig aan en op 40 m l]sselmeerwaarts 
van de as van genoemden meerdijk Jigt, om 
verder laatstbedoelde lijn te volgen, tot waar 
deze ontmoet de in zuidelijke richting ver
lengde grens tusschen de gemeenten Lemster
land en Gaasterland, te weten het gedeelte, 
dat van de kust af in zuidelijke richtingin 
het I]sselmeer loopt. 

De grens van de gemeente Gaasterland in 
het l]sselmeer wordt dienovereenkomstig 
gewijzigd. 

9. Vervolgens wordt de grens van .,den 
Noordoostelijken Polder" gevormd door 
bovenbedoelde lijn, welke evenwijdig aan en 
op 40 m IJsselmeerwaarts van de as van den 
meerdijk loopt. Daarna volgt de grens het 
verlengde van deze lijn tot aan het snijpunt 
met de lijn, evenwijdig aan en op 200 m 
IJsselmeerwaarts van de as van het gedeelte 
van den meerdijk, dat gericht is op den 
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schoorsteen van het gemaal van Friesland 
t~ssc_hen Lemmer en Tacozijl in zuidwestelijke 
nchtmg en van het daarop volgende dat in 
zuidelijke richting verloopt. Laatstb~doelde 
evenwijdige lijn wordt gevolgd tot het snij
punt van deze lijn en de loodlijn op de as 
van den meerdijk, getrokken door het punt 
op de buitenkruinlijn, 80 m benoorden de 
verticale as van den toren der Hervormde 
Kerk te Urk. 

10. De grens tusschen ,,den Noordooste
lijken Paider" en de gemeente Urk wordt 
gevormd, uitgaande van laatstbedoeld snij
punt, door de onder 9 bedoelde loodlijn, tot 
waar deze den teen van de steenglooiing ont
moet. Vervolgens loopt de grens loodrecht op 
den teen van de steenglooiing bewesten de 
aansluiting van den meerdijk, tot de ont
moeting met de grenslijn tusschen de aan het 
Rijk behoorende oeverstrook en het parti
culier eigendom. Daarna wordt langs de 
noordzijde van Urk laatstbedoelde grenslijn 
gevolgd, tot de scheidingslijn · tusschen de 
perceelen, kadastraal bekend gemeente Urk, 
sectie B, nummers 1438 en 1440, vervolgens 
het verlengde van die scheidingslijn in noor
delijke richting, tot de lijn, evenwijdig aan en 
op een afstand van IO m van de grenslijn, 
hiervoor bedoeld. Deze evenwijdige lijn 
wordt langs de noord-, oost- en zuidzijde van 
Urk gevolgd, tot het snijpunt met de ooste
lijke grens van het perceel, kadastraal bekend 
gemeente Urk, sectie B, nummer 1578. Ver
volgens wordt deze grens gevolgd tot den 
zuidelijken kant van de aanwezige verhar
ding, welke gevolgd wordt tot het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Urk, sectie B, 
nummer 1608. 

Hiema volgt de grens wederom de grenslijn 
tusschen de aan het Rijk behoorende eigen
dommen en het particulier bezit tot de ooste
lijke begrenzing van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Urk, sectie B, nummer 
1569, om vervolgens in zuidelijke richting de 
grens van dit perceel te volgen, tot het ont
moetingspunt met het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Urk, sectie B, nummer 
1567. 

Vanaf dit punt volgt de grens een lijn, ge
trokken naar het punt, gelegen op 200 m uit 
de as van den dijk en op de loodlijn op die as, 
opgericht in een punt, gelegen op 150 m 
(gemeten langs de as van de dijkskruin) 
zuidelijk van de oost-westelijke as van het 
uitmondingsgebouw van het gemaal aan de 
werkhaven te Urk; bedoeld punt ligt op de 
bestaande zuidwestelijke grens van de ge
meente Urk. 

11. Uitgaande van laatstbedoeld punt 
volgt de grens van ,,den Noordoostelijken 
Paider" de lijn, evenwijdig aan en 200 m 
IJsselmeerwaarts van de as van den meer
dijk, om vervolgens de ten zuiden van en 
evenwijdig aan den meerdijk, op 600 m 
uit de as van dezen dijk, loopende, thans ver
vallen grenslijn van de gemeente Kampen, 
zooals deze werd vastgesteld bij de wet van 
25 Januari 1940, Staatsblad N°. 300, te volgen, 
tot het onder I omschreven punt A wederom 
is bereikt. 

Artikel 4. 
Het openbaar lichaam heeft zijn zetel ter 

plaatse, door den Secr.-Gen. aan te wijzen. 
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Artikel 5. 
Het bestuur van het openbaar lichaam 

wordt, overeenkomstig de hierna volgende 
bepalingen, uitgeoefend door een landdrost 
A~s zoodanig treedt op het Hoofd van de..; 
Dienst, b~las~ met het in cultuur brengen en 
de kolonisabe van ,,den N oordoostelijken 
Paider" . 

Artikel 6. 
1 . De taak en de bevoegdheden welke met 

betrekking tot het toezicht op ee~ gemeente 
toekomen aan den Commissaris der provincie 
of aan den Commissaris en de bestuursraden 
gemeenschappelijk, warden ten aanzien van 
,,den Noordoostelijken Paider" uitgeoefend 
door den Secretaris-Generaal, in de aange
legenheden betreffende den Waterstaat door 
den Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat. 

2 . De terzake noodige besluiten warden 
voor zoover de belangen van andere Departe: 
menten daarbij zijn betrokken, genomen na 
overleg met den Secretaris-Generaal van het 
daarvoor in aanmerking komende Departe
ment. Besluiten, welke van invloed zijn of 
~elangrijken invloed kunnen hebben op het 
m cultuur brengen en de kolonisatie van 
,,den N_oordoostelijken Paider", warden ge
nomen m overleg met de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Waterstaat 
en van Landbouw en Visscherij. 

3. Voor zoover besluiten van den Com
missaris der provincie ingevolge de geldende 
rechtsvoorschriften aan hoogere goedkeuring 
zijn onderworpen, blijft deze achterwege ten 
aanzien van de besluiten, welke de Secretaris
Generaal ingevolge het eerste lid neemt. 

4. Voor zoover de geldende rechtsvoor
schriften terzake van besluiten welke de 
Secretaris-Generaal ingevolge het eerste lid 
neemt, beroep open stellen op den Secretaris
Generaal van een der andere Departementen 
is de medewerking van den Secretaris-Gene~ 
raal voor de beslissing in beroep vereischt. 
Dit vereischte geldt niet, voor zoover be
roep openstaat op den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Waterstaat. 

Artikel 7. 
I. Alie wettelijke voorschriften met betrek

king tot een gemeente vinden ten aanzien van 
het openbaar lichaam overeenkomstige toe
passing, voor zoover dit besluit niet anders 
bepaalt. 

2. De landdrost treedt daarbij in de plaats 
van den burgemeester. 

3. Op den landdrost zijn niet van toepas
sing de bepalingen van de gemeentewet ten 
aanzien van den burgemeester, betrekking 
hebbend op; 

a. zijn benoembaarheid als zoodanig; 
b. z!jn benoeming, aftreding en ontslag; 
c. z11n woonplaats. 
4. Op de door den landdrost te benoemen 

raadslieden zijn niet van toepassing de bepa
lingen van d e achtste Verordening van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, betreffende bijzondere maat
regelen op administratiefrechtelijk gebied, 
inzake hun woonplaats. 

Artikel 8. 
De Secretaris-Generaal bepaalt waar en 

K 266.~ 
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wanneer de landdrost, zoo hij niet metter
woon in het gebied van ,,den Noordooste
lijken Polder'I is gevestigd, voor de inwoners 
van dat gebied te spreken is. 

Artikel 9. 
1. De ihkom;ten en uitgaven, v'oort

vloeiende uit de taak van het openbaar 
lichaam, worden jaarlijks bij afzonderlijke 
begrooting geregeld. . . · 

2. Indien het openbaar hchaam over eemg 
dienstjaar niet in staat is de uitgaven door 
de inkomsten te dekken, wordt aan het open
baar lichaam, naar door de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Fi
nancien, van Binnenlandsche Zaken en van 
Waterstaat te stellen regelen, ten laste van 
•dt begrooting van het Zuiderzeefonds een 
uitkeering verstrekt. 

Artikel IO. 

Artikel 3 der wet van IS Juli IQ29 (Staats
blad No. 388), sedert gewijzigd, is niet van 
toe passing. 

Artikel II. 

Met afwijking in zooverre van het bepaalde 
in artikel 41 eerste lid, der gemeentewet wordt 
de bevolking van ,,den N oordoostelijken 
folder" voor de toepassing van de gemeente
wet en van andere wettelijke voorschriften 
geacht t e bestaan uit het getal inwoners, dat 
op 1 Januari van het kalenderjaar volgens 
het bevolkingsregister aam>.1ezig is, zooals dit 
getal door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek wordt vastgesteld. 

Artikel 12. 

I. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 6 der Drankwet (Staatsblad 1931 1 

No. 476) wordt binnen een jaar na het tijd
st ip, waarop dit· besluit in werking treedt, 
aan den Secretaris-Generaal van bet Departe- . 
ment van Sociale Zaken, een voorstel, als 
bedoeld in het eerste lid van genoemd artikel, 
gedaan. · 

2. Tot den dag, waarop op het in het vorige 
lid bedoelde voorstel zal zijn beslist, worden 
vergunningen niet verleend. · 

3. Het voorstel, bedoeld in artikel 40 der 
Drankwet (Staatsblad 1931, N°. 476), kan tot 
1 Januari 1945 te alien tijde door den land
drost aan den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Z~ken worden 
gedaan. 

Artikel 13. 
Voor toepassing van wettelijke voor

schriften geschiedt naar indeelfng van grond
gebied, geldt voor het gebied van ,,den 
Noordoostelijken Polder" dezelfde indeeling 
als voor de gemeente Kampen, zoolang en 
voor zoover door het tot indeeling bevoegd 
gezag niet anders is bepaald. 

Artikel 14. 
I. De in artikel 9 be doe Ide begrooting 

wordt voor de eerste maal vastgesteld binnen 
d rie maanden na den dag, waarop dit besluit 
in werking treedt .• 

2 . , Deze begrooting dient voor het tijdperk, 
loopende van den dag, waarop dit besluit in 
-werk_in ~ t reed t, tot I Janu2ri 1943. 

L . t,i; S. 1942 
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Artikel IS . 

De besluiten van het bevoegd gemeentelijk 
gezag, ' bij het in werking treden van dit 

· besluit geldende voor het gebied van ,,den 
N oordoostelijken Polder" of een gedeelte 
daarvan, blijven van kracht, totdat zij door 
den Janddrost zijn ingetrokken of door andere 
vervangen. 

Artikel 16. 
I. Binnen veertien dagen na het tijdstip 

van het in werking treden van dit besluit 
zenden de besturen van de gemeenten Lem
sterland, Urk, Kampen en Vollenhove aan den 
landdrost : • 

a. na daarvan afschrift te hebben ge
houden, het dee! van het tot het bevolkings
register behoorende persoonsregister, het
welk betrekking heeft op de oersonen, welke 
-0p den dag, voorafgaande aan <lien van het 
in werking treden van dit besluit, zijn geves
tigd in het overgaande gebied; 

b. een uittreksel uit de op den onder a 
bedoelden dag geldende kiezerslijst, voor 
zoover de personen op <lien dag gevestigd 
zijn in het overgaande gebied. 

2. De namen van de op het in het vorige · 
lid, onder b, bedoelde uittreksel voorkomende 
personen worden afgevoerd van de kiezers
lijst, waar:'op zij voorkwamen. 

3. De ingezetenen, ge"e,;tigd in het gebied, 
hetwelk overgaat, worden, ten aanzien van 
de toepassing van de kieswet, van den dag 
van het in werking trec\en van dit besluit af 
geacht ingezetenen van ,,den N oordooste
lijken Polder" te zijn. 

Artikel 17. 
De besturen van de gemeenten, genoemd 

in artikel 16, eerste lid, verstrekken aan den 
landdrost, wanneef deze daartoe het verzoek 
doet, kosteloos alle gegevens uit hun ar
chieven, welke deze behoeft. Bij geschil 
l;>eslist de Secretaris-Generaal, of de gegevens 
noodzakelijk zijn. 

Artikel 18; 

Voor zoover nadere regelen ter uitvoering 
van dit besluit noodig blijken, worden deze 
bij een in de Nederlandsche Staatscourant te 
plaatsen besluit van den ter zake bevoegden 
Secretaris-Generaal getroffen. 

Artikel 19. 
De Secretarissen-.Generaal van de Depar

tementen van ' Financien, van Waterstaat, 
van Landbouw en Visscherij en van Binnen
landsche Zaken wijzen de Rijkseigendommen 
aan, welke in eigendom, dan we! uitsluitend 
in beheer en onderhoud aan het openbaar 
lichaam worden overgedragen, ten behoeve 
van de uitoefening van de gemeentelijke taak 
en bepalen de voorwaarden en de tijdstippen 
van overdracht. 

Artikel 20. 

Het bepaalde in artikel 6 vindt, behoudens 
het bepaalde in artikel 21, derde lid, over
eenkomstige toepassing ten aanzien van de 
gemeente Urk. 

Artikel 21. 

1. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien van zijn plaat
sing in de Nederlandsche Staatscourant. 

8 

• 



.. 

1942 

2. Tot op een croor den Secretaris Gene
raal met inachtneming van de bevolkings
dichtbeid van bet gebied van ,,den Noord
oostelijken Polder", te bepa~n tijdstip blijft 
de benoeming van wetbouders en van raads
lieden acbterwege. 

3. Ten aanzien van besluiten der geme~nte 
Urk genomen v66r den in bet eerste lid 
bed~elden dag, is artikel 20 niet van toe-
passing. , 

's-Gravenhage, 28 Juli 1942. 
De S.-G. v. h. Dep. v. B. Z ., FREDERlKS. 

De S.-G. v . h. Dep, v. Wat., D. G. W. SPITZEN. 

De S.-G. v. h. Dep. v. F., • 
M. ROST VAN TONNINGEN. 

De S.-G. v. h. Dep. v. L. en V., 
H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 6 Aug. 1942.) 

(Stet. no. 14 7) 
~9 Juli 1942. )BESLUIT van de Secretaris

sen-Generaal van de Departementen van 
Justitie en van Landbouw en Visscberij 
betreffende in pacht uitgegeven, door 
drooglegging aangewonnen Staats-
domein. • 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor bet .bezette Neder-
landscbe gebied wordt bepaald: , 

Artikel 1. 

Pachtovereenkomsten betreffende tot bet 
Staatsdomein beboorende boeven, waarop 
sedert de aanwinning van bet land nog geen 
vijftien acbtereenvolgen<:Ie i:1reb de landbouw 
is uitgeoefend, kunnen, md1en de verpacbter 
zulks met bet oog op een maatschappelijk 
gewenscbte verdeeling van den grond noodig 
oordeelt, voor een gedeelte · van bet ver
pachte door opzegging worden beeindigd, 
mits de pachter op bet overblijvende gedeelte 
bij beboorlijke uitoefening van bet landbouw
bedrijf ee1! redelijk bestaan kan vinden. • 

Artikel 2. 
De opzegging dient, met inacbtneming v.;_n 

een termijn van ten minste een jaar, te ge
scbieden tegen een tijdstip, door ·bet plaatse
lijk gebruik aangegeven of, bij gebreke van 
dergelijk gebruik, zoodanig gekozen, dat bet 
den pachter de gelegenbeid laat d.e vrucbten 
van het laatste pachtjaar naar behooren te 
innen. De pachtovereenkomst moet boven
dien op het tijdstip, waartegen wordt opge
zegd, ten minste zes jaren bebben geduurd. 

Artikel 3. 
Binnen een maand na de opzegging kan de 

pacbter bij- den in pachtzaken bevoegden 
recbter nietigverklaring van de opzegging 
vorderen. De rechter beoordeelt niet, of de 
opzegging met het oog op een maatschappe
lijk gewenscbte verdeeling 'van den grond 
noodig is. 

Artikel 4. 
Indien tusscben partijen geen overeen

stemming wordt bereil,.t omtrent,de wijziging 
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of aanvulling, welke teµ aanzien van de 
pachtovereenkomst door de gedeeltelijke 
beeindiging in goede trouw noodig i• ge
worden, beslist de Grondkamer daaromtrent 
op verzoek van de meest gereede partij. Haar 
b eslissing is voor partijen bindend. 

Artikel 5. _ 
Tegen de beslissing van de Grondkamer 

kunnen partijen beroep instellen bij de Cen
trale Grondkamer. 

Met betrekking tot dit beroep zijn de 
artikelen 54 en 55 van bet Pachtbesluit van 
toe passing. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking op· den dag 

zijner afkondiging in de Nederlandsche Staats
courant. 

's-Gravenhage, 29 Juli 1942, n°. 1801, . 
6• afdeeling. 
S.-G. v. h. Dep. v. Just., ScHRI.EKE. 

S. -G. v. h. Dep . v. L.en V., H . M. HIRSCHFELD. 

( Uitgeg . 31 Juli 1942.) 

(Stet. no. 147) 
29 Juli 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandscbe Zaken van 
29 Juli 1942, , N°. 15869 B .B. (Bureau 
Staats- en Administratief Recht}, be
treffende wijziging van de grenzen der 
gemeente Cuijk c .a., opheffing der ge
meenten Linden, Beers en Gassel en 
vorming eener nieuwe gemeente Beers. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
- 79/ 1940 van den Rijkscommissaris voor het 

bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 
I. Met ingang van 1 Augustus i942 worden 

in de gemeentelijke inqeeling de vo!gende 
wijzigingen aangebracht: , 

a. de· gemeente Linden wordt opgeheven; 
het oostelijk gedeelte van haar ge_pied wordt 
bij de gemeente Cuijk c.a. gevoegd, het 
westelijk gedeelte bij de nieuwe gemeente 
Beers; · 

b. de gemeenten Gassel en Beers worden 
opgeheven; haar ·gebieden vormen, samen
gevoegd met het westelijk gedeelte van de 
gemeente Linden, een nieuwe gemeente, 
genaamd Beers. 

2. De nauwkeurige grensomschrijving der 
.kraohtens deze beschikking overgaande ge
bieden luidt als volgt : 

A . het gebied cl.er nieuwe gemeente Beers 
omvat : 

a. de gemeenten Gassel en Beers; 
b. het gedeelte der gemeente Linden, 

gelegen ten westen van de gebroken lijn, aan
vangende bij de grens van de gemeente 
Heumen (Provincie Gelder/and} in bet; snij
punt van deze grens met bet verlengde van 
de westgrens van perceel, kadastraal bekend 
gemeente Linden, sectie B, n°. 1007; de 
nieuwe grens volgt bovenbedoeld verlengde, 
de westgrens van -d,e perceelen, kadastraal 
bekend gemeente Linden, sectie B, nos. 1007, 
_789, kadastraal bekend gemeente Linden, 
789, 984 en 985, b.uigt dan westwaarts om en 

., 
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volgt de noord- en we~tgrens van perceel 
n°. 225, van dezelfde gemeente en sectie, 
buigt dan weer in westelijke richting om en 
volgt de noord- en westgrens van perceel 
n°. 252, de westgrens van het perceel n°. 1034 
en haar verlengde, dwars over den ongenum
merden zandweg tot de noordgrens van 
perceel n°. 276, van dezelfde gemeente en 
sectie, hier bujgt de grens nogmaals west
waarts om en volgt de noord- en westgrens 
van laatstbedoeld perceel, de westgrens van 
de perceelen nos. 918 en 919, tot den kunst
weg van Linden na;ir Katwijk; de grens steekt 
dezen weg schuin over naar het noordoostelijk 
punt van perceel n°. 330 en volgt de oost
grens van dit perceel; buigt oostwaarts om en 
volgt de noord- en oostgrens van perceel 
n°. 331, kruist vanaf ·het zuidoostelijk punt 
van dit perceel het perceel n°. 8II naar het 
noordwestelijk punt van perceel n°. 347, van 
dezelfde gemeente en sectie; de grens volgt 
vervolgens de westgren~ van de perceelen 
nos. 347,812 en 486, van dezelfde gemeente en 
sectie, en het verlengde daarvan, dwars over 
een waterloop, tot de noordgrens van perceel, 
kadastraal bekend, gemeente Linden, sectie 
D, n°. 1, buigt westvyaarts om en volgt de 
noord- en westgrens van laatstbedoeld per
ceel, tot de bestaande grens van de gemeente 
Cuijk c.a. is bereikt. 

B . bij de gemeente Cuijk c.a. wordt ge-
voegd: . 

het gedeelte van de gemeente Linden, dat 
niet ingevolge het onder A. bepaalde naar 
de nieuwe gemeente Beers overgaat. 

,Artikel 2. 

1. De burgemeester-secretaris van de 
gemeente Beers, zoomede de secretaris-ont
vanger van de gemeente Gassel, de secretaris 
en de ontvanger van de gemeente Linden 
worden geacht met ingang van den datum 
dezer grenswijziging uit hun ambt eervol te 
zijn ontslagen . 

2. Te rekenen van deg. in het vorige lid 
bedoelden datum worden z1j, die het ambt 
bekleeden van : 

a. burgemeester-secretaris der gemeente 
Beers, geacht te zijn Qenoemd tot burge
meester-secretaris van de nieuwe gemeente 
Beers; 

b. secretaris-ontvanger der gemeente 
Gassel, geacht te zijn benoemd tot 9ntvanger 
der nieuwe gemeente Beers. 

3. Te rekenen van den in het eerste lid 
bedoelden datum wordt de nieuwe gemeente 
Beers geacht te zijn aangewezen als gemeente, 
waar de bediening van secretaris door den 
burgemeester.wordt bekleed. 

4. De overige door of vanwege het bevoegd 
gezag der gemeenten Gassel, Beers en Linden, 
aangestelde ambtenaren - met inbegrip van 
de personen, in dien.st van die gemeenten' op 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
werkzaam - worden, te rekenen van den 
datum van deze grenswijziging, geacht- in 
denzelfden rang en op denzelfden voet in 
dienst te zijn van de nieuwe gemeente Beers, 
met dien verstande, dat het bevoegd gezag 
dezer gemeente verplicht is binnen drie maan
den na den ingang dezer grenswijzigtng te 
bepalen, of, en zoo ja, in welken rang en op 
welken voet de hierbedoelde personen in 
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dienst van die gemeente werkzaam zullen 
blijven. 

Een blijvende tewerkstelling geschiedt 
slechts in een financieel gelijkwaardige be
trekking, waaronder verstaan wordt een 
betrekking of vereeniging van betrekkingen 
die den betrokken ambtenaar een tenminst~ 
gelijk inkomen oplevert als de wedde, in df!n 
zin der Pensioenwet 1922, Staatsblad No. 240, 
of de som van wedde en kindertoelage welke 
aan zijn betrekking laatstelijk vo~r den 
ingang van de grenswijziging was verbonden. 
Met ,,inkomen" wordt hier, waar het betreft 
inkomsten in dienst van een der lichamen 
bedoeld in de artikelen 3, 4, 5 en 14 tweed~ 
lid, der Pensioenwet 1922, StaatsblaiNo. 240 
bedoeld de wedde in den zin dier wet ver: 
meerderd, indien de toelage niet reeds 'in de 
wedde is begrepen, met kindertoelage. 

Voor de regeling van de wedden der per
sonen, die in dienst der opgeheved gemeenten 
werkzaam waren, worden ten minste de 
diensttijd en de salarisregeling in aanmerking 
genomen, welke in de betrokken gemeente 

• voor de berekening van hun wedden zouden 
bebben gegolden. 

Het bevoegd gezag der nieuwe gemeente 
Beers is verplicht binnen drie maanden, te 
rekenen van den datum dezer grenswijziging 
ten aanzien van de besluiten, regelende de~ 
rechtstoestancl-van de in dienst der betref
fende gemeente werkzame personeri een 
nadere regeling te treffen. ' 

5. D~ jaarwedden van de burgemeesters, 
secretanssen, ontvangers en ambtenaren van 
den qurgerlijken stand van de nieuwe ge
meente Beers en van de gemeente Cuijk c.a. 
worden zoo noodig opnieuw vastgesteld door 
den Commissaris der provincie "Noord-Brabant 
overeenkomstig de ter zake in deze provincie 
ge!d·ende regelen. 

Artikel 3. 
I. De machten en ambtenaren van de 

gemeente Cuijk c.a. en van de nieuwe ge
meente Beers oefenen, te rekenen van den 
datum der grensw_ijziging, hun bevoegdheden 
uit in het vanaf dien datum tot hun gemeente 
behoorende gebied. 

2. Totdat de Commissaris der provincie 
Noord-Brabant toepassing zal hebben gegeven 
aan het bepaalde in artikel 6 van de Verorde
ning N°. 152/1 941 en de burgemeester van de 
nieuwe gemeente Beers zoo noodig nieuwe 
wethouders zal hebben benoemd, worden 
twee door dezen burgemeester aan te wijzen 
wethouders, onderscheidenlijk van de ge
meenten Beers en 6'.assel, geacht wethouders 
te zijn van de nieuwe gemeente Beers. 

3. Behoudens het bepa_alde in de vierde 
a!inea behouden de bij den ingang dezer 
grenswijzigini: in de gebieden der bij deze 
grenswijziging betrokken gemeenten gel
dende besluiten aldaar rechtskracht, totdat 
het bevoegd gezag deze besluiten heeft ver
vallen verklaard. 

Het bevoegd gezag van de gemeente Cuijk •· 
c.a. en dat van de nieuwe gemeente Beers is 

.verp!icht binnen twee jaren na den datum 
van ingang dezer grenswijziging te bepalen 
welke gemeentelijke besluiten in de boven. 
genoemde gemeenten zullen gelden. ' 

Zoo dikwijls voor het vervallen verklaren 
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of voor het invoeren van gemeentelijke be
sluiten medewerking van hooger gezag bij 
kracht van wet hebbende bepalingen is voor
geschreven, is deze mede vereischt voor het 
vervallen of van toepassing verklaren ·van 
gemeentelijke besluiten ingevolge het be
paalde in de tweede alinea van dit lid. 

De bestaande instructies voor den secre
taris en den ontvanger van de gemeente 
Beers gelden vanaf den datum van ingang der 
grenswijziging ~oor de nieuwe gemeente 
Beers, totdat door het bevoegd gezag anders 
zal zijn bepaald. I 

4. De bevoegdheid tot het heffen en invor
deren van bestaande gert'eentelijke belas
tingen in het gebied der gemeenten Gassel, 
B eers en L inden over een belastingjaar, dat 
v66r den ingang van deze grenswijziging is 
aangevangen, wordt vanaf den datum van 
ingang van deze grenswijziging uitgeoefend 
door de machten en ambtenaren der nieuwe 
gemeente Beers. . 

5. De verantwoording van de opbrengst 
der in het vorige lid bedoelde belastingen 
geschiedt met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 10, vijfde lid, tweede alinea. 

Voor zooveel de opbrengst over het bij den 
ingang van deze grenswijziging loopende 
belastingjaar wordt verantwoord in de reke
ning over het dienstjaar 1942 der nieuwe 
gemeente Beers, draagt deze gemeente het 
dee! dier opbrengsten, dat verkregen wordt 
in het gedeelte der gemeente Linden, dat aan 
de gemeente Cuijk c.a. wordt toegevoegd, 
over aan deze gemeente. 

Artikel 4. 
1. Met afwijking van het bepaalde in 

artikel 4, eerste lid, der gemeentewet en in 
artikel II, derde lid, van de Eerste beschik
king ter uitvoering van · de Verordening 
N°. 152/1941, geldt, totdat onderscheidenlijk 
de uitkomsten van de eerstvolgende openbare 
vo!kstelling of een nadere publicatie omtrent 
het aantal inwoners door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek zullen zijn verschenen, in 
de gewijzigde gemeente Cuijk c.a. en in de 
nieuwe gemeente Beers het aantal inwoners, 
dat op I Augustus 1942 volgens de bevol
kingsregisters der betreffende gemeenten aan
wezig is, zooals dit door den Commissaris der 
Provincie Noord-Brabant, de burgemeesters 
der betrokken gemeenten gehoord, wordt 
vastgesteld. 

2. Met afwijking van het bepaalde in 
"-rtikel 4~ tweede lid, der gemeentewet worden 
Zij, die gedurende de laatste twaalf maanden 
woonolaats hadden in het gebied der ge

meenten, zooals deze krachtens deze beschik
king zijn gewijzigd of nieuw gevormd, vanaf 
den datum van den overgang als ingezetenen 
van de betreffende gemeente beschouwd. 

3. Zij, die zich in den loop der laatste 
twaalf maanden gevestigd hebben in het 
gebied eener gemeente, dat ingevolge deze 
J>eschikking dee! gaat uitmaken van een ' 
andere gemeente, worden geacht van den 
datum van vestiging af hun werkelijke woon
.Dlaats te hebben gehad in deze andere ge
meente. 

Artikel 5. 

1. Aan den burgemeester en de vaste 
ambtenaren, die tengevolge van deze grens-
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wijziging worden ontslagen, wordt - voor 
zoover zij niet in de termen vallen om pen
sioen, uitgezonderd vervroegd ouderdoms
pensioen, als bedoeld in artikel 48, eerste lid, 
onder b, der P ensioenwet 1922, Staa•tsblad 
N °. 240, te genieten - met ingang van den 
dag van ontslag een wachtgeld verle.end. 

Het wachtgeld voor hen, die bij den ingang 
der samenvoeging in dienst waren van de 
geme.enten Gassel; B eers en Linden, komt ten 
laste van de nieuwe gemeente Beers. 

Voor zooveel het betreft wachtgeld van 
hen, die in dienst waren van de gemeente 
Linden, ontvangt de nieuwe gemeente Beers 
van de gemeente Cuijk c.;i. jaarlijks een 
bijdrage in dit wachtgeld overeenkomstig de 
in artikel 10, achtste lid, bedoelde verhou
ding. 

Ge!ijke bijdrage wordt door de gemeente 
te wier laste het wachtgeld komt, ontvange~ 
in de bijdrage voor eigen pensioen, als bedoeld 
in artikel 6, derde lid, voor zoover deze niet 
ingevolge artikel '6, vierde lid, op de be
trokken personen wordt verhaald. 

Als vaste ambtenaren worden mede aan
gemerkt de ambtenaren in tijdelijken dienst 
die als Z?odan_(g een niet wezenlijk onder~ 
broken d1enstbJd van ten minste vijf jaren 
hebben vervuld, tenzij zij belast zijn met 
werkzaamheden, welke een tijdelijk karakter 
dragen. 

De toekenning van wachtgeld en het 
nemen van beslissingen daaromtrent ge
schieden door den burgemeester der ge
meente, te wier laste het wachtgeld komt 
met inachtneming van de volgende bepa~ 
lingen. . • 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. indien zij bij den ingang dezer grens
wijziging een diensttijd van tenminste 10 ja
ren hebben volbracht en het aantal jaren 
van dien diensttijd, ~zamen met het aantal 
jaren van den leeftijd, dien zij ten tijde van 
het ontslag hebben bereikt, 60 of meer be
draagt, tot het tijdstip, waarop ingevolge het 
hieronder bepaalde _het wachtgeld eindigt; 

b. voor de ovengen gedurende een tijd
vak, gelijk aan hun diensttijd. 

Het w¥htgeld eindigt in ieder geval, 
zoo'cira de op wachtge!d gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad N°. 240 - te genieten. Voor hem, 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in den 
vorigen zin,,vervalt het wachtgeld , zoodra het 
ge!ijk is aan of minder bedraagt dan dat 
pensioen en anders bij het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd. . 

Onder ,,diensttijd" wordt 'in dit artikel 
verstaan alle aan het ontslag voorafgaande 
tijd, welke in aanmerking komt voor pen
sioen, onverschillig in dienst van welk 
lichaam- die tijd is doorgebracht, met dien 
verstande, dat alle diensttijd slechts eenmaal 
wordt medegeteld en diensttijd uit eenneven
betrekking slechts in aanmerking komt, in
dien het wachtgel duit hoofde van ontslag 
uit die betrekking wordt toegekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in den zin der Pen-
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sioenwet 1922, Staatsb/ad N°. 240, welke aan 
de betrekking, waaruit de belanghebbende 
tengevolge van deze grenswijziging werd 
ontslagen, laatstelijk v66r den ingang · die.
grenswijziging was verbonden, vermeerderd 
met kindertoelage, indien die toelage niet 
reeds in die wedde is begrepen, met dien 
verstande, dat de wedde of de som van wedde 
en kindertoelage deze!fde verinindering of 
vermeerdering ondergaat, welke de kinder
toelage tengevolge van de wijziging van het 
aantal kinderen, dat voor die toelage in aan
merking komt, zou ondergaan, indien de 
belanghebbende in dienst zou zijn gebleven. 
Het wachtgeld is gedurende de eerste drie 
maanden gelijk aan de in den eersten volzin 
omschreven wedde of de som van wedde en 
kindertoelage en bedraagt daarna gedurende 
drie maanden 85 en vervolger,s 70 ten honderd 
van de vorenbedoelde wedde of som. 

4. Indien op of na den datum van het in 
werking treden van deze beschikking in de · 
regeling van de wedden en (of) kinder
toelagen van den burgemeester en de ambte
naren der gemeente, te wier laste het wacht
geld komt, een wijziging wordt gebracht, 
welke geen verband houdt met deze grens
wijziging, wordt de in het derde lid bedoelde 
wedde of-de som van wedde en kindertoelage 
voor de toepassing van dat lid en van het 
vijfde en zesde lid van d1t artikel, alsi:nede 
van het tweede lid , tweeden volzin, van 
artikel 6, op overeenkomstige wijze gewijzigd. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf bij of na 
den ingang dezer grenswijziging inkomsten 
geniet of gaat genieten, welke hij drie maan
den v66r dat tijdstip niet genoot, wordt: 

a. indien hij die inkomsten geniet in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artlkelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pensioenwet 
1922, Staatsb/ad N°. 240, zoodra en zoolang 
het wa<..htgeld, vermeerderd met die inkom
sten, voor zoover zij als wedde in den zin dier, 
wet zijn of zouden zijn aan te merken, en in 
ieder geval met inbegrip van kindertoelage, 
de in het derde lid bedoelde wedde of de som 
van wedde en kindertoelage zou overschrij
den, het wachtgeld met het bedrag dier 
overschrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die iflkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, ver
minderd, met dien verstande, dat van die 
inkomsten buiten aanmerking blijft een 
bedrag, gelijk aan het verschil tusschen het 
wachtgeld en de in het derde lid bedoelde 
wedde of de som van wedde en kinder
toelage; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met het eventueele gedeelte der inkom
sten onder a, waarmede deze, vermeerderd 
met het wachtgeld, het bedrag der in het 
derde lid bedoelde wedde of van de som van 
wedde en kindertoelage overschrijden, <loch 
ten aanzien van de overblijvende inkomsten 
gehandeld, also£ zij onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming in een 
passende betrekking, al wordt deze benoe
ming niet aangenomen, tenzij dit laatste 
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geschiedt op grond van bezwaren, welke doci r 
den Commissaris der provincie Noord-Bra
bant, den belanghebbende of diens gema,;:h- . 
tigde gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, 
deugdelijk worden verklaard. 

Onder ,,passende betrekking" wordt in d it 
lid verstaan een betrekking of vereeniging 
van betrekkingen, welke den betrokken 
ambtenaar in verband met zijn per'soonlijk
heid en omstandigheden redelijkerwijs kan 
worden opgedragen. 

7. Voor de toepassing van het v ijfde en 
zesde lid van dit artikel worden in de ge
vallen, waarin de belanghebbende tenge
volge van deze grenswijziging uit meer dan 
een betrekking is ontslagen, de verschillende 
wachtgelden en de verschillende wedden, in 
het derde lid bedoeld, tot een wachtgeld en 
een wedde vereenigd. 

8 . Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is, v66r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, wanneer het 
verlies, naar het oordeel van het bevoegd 
gezag van de gemeente, te wier laste het 
wachtgeld komt, het gevolg was van eigen 
schuld of van eigen verzoek en daarvoor geen 
deugdelijke gronden aanwezig worden geacht. 

9. Indien de op wachtgeld gestelde ambte
nares in het huwelijk treedt, vervalt voor den 
duur van d~t huwelijk het wac;.htgeld . 

10. Ind1en een wachtgeld na onder
breking opnieuw wordt genolen, wordt voor 
de bepaling van den duur en het bedrag van 
het wachtgeld de tijd der onderbreking geacht 
op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

l I. Van het genot van inkomsten, als 
bedoeld in het vijfde lid, doet de op wacht
geld gestelde zoo spoedig mogelijk mede
deeling aan den burgemeester der gemeente, 
te wier laste het wachtgeld kcrnt. De op 
wachtgeld gestelde is gehouden ten aanzien 
van die inkomsten alle door dezen burge
rneester en door den Cornmissaris der Pro
vincie Noord-Brabant verlangde inlichtingen 
te verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan eveneens 
onverwijld mededeeling aan den burge
meester der gemeente, te wier laste het 
wachtgeld k omt. 

De op wachtgeltl gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van den bur
gemeester van bedoelde gemeente een aan
vrage in te dienen tot het verkrijgen van 
invaliditeitspensioen en zich te onderwerpen 
aan het in verband daarmede te verrichten 
geneeskundig onderzoek, als bedoeld in 
artikel 74 der Pensioenwet 1922, Staatsb/ad 
N°. 240. ' 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, 
kan de Commissaris der Provincie Noord
Brabant, den burgerl)eester der gemeente, 
te wier laste het wachtgeld komt, benevens 
den belanghebbende of diens gemachtigde 
gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, het 
w!i.chtgeld geheel of gedeeltelijk vervallen 
verklaren. 

12. Geschillen over de toepassing van dit 
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sioenwet 1922, Staatsb!ad N°. 240, welke aan 
de betrekking, waaruit de belanghebbende 
tengevolge van dez~ grenswijziging werd 
ontslagen, laatstelijk v66r den ingan1{ dier 
grenswijziging was verbonden, vermeerderd 
met kindertoelage, indien die toe!age niet 
reeds in die wedde is begrepen, met dien 
verstande, dat de wedde of de som van wedde 
en kindertoelage dezelfde verinindering of 
vermeerdering ondergaat, welke de kinder
toelage tengevolge van de wijziging van het 
aantal kinderen, dat voor die toelage in aan
merking komt, zou ondergaan, indien de 
belanghebbende in dienst zou zijn gebleven. 
Het wachtgeld is gedurende de eerste drie 
maanden gelijk aan de in den eersten volzin 
omschreven wedde of de som van wedde en 
kindertoelage en bedraagt daarna gedurende 
drie maanden 85 eh vervolgens 70 ten honderd 
van de vorenbedoelde wedde of som. 

4. Indien op of na den datum van het in 
werking treden van deze beschikking in de · 
regeling van de wedden en (of) kinder
toelagen van den burgemeester en de ambte
naren der gemeente, te wier laste het wacht
geld komt, een wijziging wordt gebracht, 
welke geen verband houdt met deze grens
wijziging, wordt de in het derde lid bedoelde 
wedde of·de som van wedde en kindertoelage 
voor de toepassing van dat lid en van het 
vijfde en zesde lid van d it artikel, alsi:nede 
van het tweede lid , tweeden volzin, van 
artikel 6, op overeenkomstige ~ijze gewijzigd. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf bij of na 
den ingang dezer grenswijziging inkomsten 
geniet of gaat genieten, welke hij drie maan
den vc6r dat tijdst ip niet genoot , wordt: 

a. indien hij die inkomsten geniet in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artlkelen 
3, 4, s en 14, tweede lid, der Pensioenwet 
1922, Staatsblad N°. 240, zoodra en zoolang 
het wa1..htgeld, vermeerderd met die inkom
sten, vow- zo'over zij als wedde in den zin dier 
wet zijn of zouden zijn aan te merken, en in 
ieder geval met inbegrip van kindertoelage, 
de in het derde lid bedoelde wedde of de som 
van wedde en kindertoelage zou overschrij
den, het wachtgeld met het bedrag d ier 
overschrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, ver
minderd, met dien verstande, dat van die 
inkomsten buiten aanmerking blijft een 
bedrag, gelijk aan het verschil tusschen het 
wachtgeld en de in het derde lid bedoelde 
wedde of de som van wedde en kinder
toelage; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met het eventueele gedeelte der inkom
sten onder a, waarmede deze, vermeerderd 
met het wachtgeld, het bedrag der in het 
derde lid bedoelde wedde of van de som van 
wedde en kindertoelage overschrijden, docti 
ten aanzien van de overblijvende inkomsten 
gehandeld, alsof zij onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming in een 
passende betrekking, al wordt deze benoe
ming niet aangenomen, tenzij dit laatste 
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geschiedt op grond van bezwa ren, welke d oor 
den Commissaris der provincie N oord-Bra
bant, den belanghebbende of diens gema~h- , 
tigde gehoord , althans behoorlijk opgeroepen, 
deugdelijk worden verklaard. 

Onder ,,passende betrekking" word t in dit 
lid verstaan een betrekking of vereeniging 
van betrekkingen, welke den betrokken 
a mbtenaar in verband met zijn per'soonlijk
heid en omstandigheden redelijkerwijs kan 
worden opgedragen. 

7. Voor de toepassing van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel worden in de ge
vallen, waarin de belanghebbende tenge
volge van deze grenswijziging uit meer dan 
een betrekking is ontslagen, de verschillende 
wachtgelden en de verschillende wedden, in 
het derde lid bedoeld, tot een wachtgeld en. 
een wedde vereenigd. 

8 . Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is, v66r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, wanneer het 
verlies, naar het oordeel van het bevoegd 
gezag van de gemeente, te wier laste het 
wachtgeld komt, het gevolg was van eigen 
schuld of van eigen verzoek en daarvoor geen 
deugdelijke gronden aanwezig worden geacht. 

9. Indien de op wachtgeld gestelde ambte
nares in het huwelijk treedt, vervalt voor den 
duur van d~t huwelijk het wa~htgeld . 

10. Ind1en een wachtgeld na onder
breking opnieuw wordt genoten, wordt voor 
de bepaling van den duur en het bedrag van 
het wachtgeld de tijd der onderbreking geacht 
op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

II. Van het genot van inkomsten, als 
bedoeld in het vijfde lid, doet de op wacht
geld gestelde zoo spoedig mogelijk mede
deeling aan den burgemeester der gemeente, 
te wier laste het wachtgeld kcmt . De op 
wachtgeld gestelde is gehouden ten aanzien 
van die inkomsten alle door dezen burge
meester en door den Commissaris der Pro
vincie Noord-Brabant verlangde inlichtingen 
te verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan eveneens 
onverwijld mededeeling aan den burge
meester der gemeente, te wier laste het 
wachtgeld komt. 

De op wachtgell:I gestelde is verplich t op 
eerste schriftelijke aanzegging van den bur
gemeester van bedoelde gemeente een aan
vrage in te dienen tot het verkrijgen va n 
invaliditeitspensioen en zich te onderwerpen 
aan het in verband daarmede te verrichten 
geneeskundig onderzoek, als bedoeld in 
artikel 74 der Pensioenwet 1922 , S taatsblad 
N°. 240. ' 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, 
kan de Commissaris der Provincie Noord
Brabant, den burgen,eester der gemeente, 
te wier laste het wachtgeld komt, benevens 
den belanghebbende of diens gemachtigde 
gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, het 
wll.chtgeld geheel of gedeeltelijk vervallen 
verklaren. 

12. Geschillen over de toepassing van d it 
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artikel worden, den burgemeester der- ge
meente, te wier laste het ' wacbtgeld komt, 
benevens den belanghebbende of <liens ge
machtigde' gehoord, althans behoorlijk cp
geroepen, beslist door den Commissaris der 
Provinc-ie Noord-Brabant, gemeenscbappelijk 

·• met de bestuursraden. , 
Artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 is 

hierbij van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 6. 
I. De tijd, krachtens deze beschikking op 

wacbtgeld doorgebracht, wordt als diensttijd 
in den zin der Pensioenwet 1922, Staatsblad 
N°. 240, aangemerkt, indien de ontslagene in 
de betrekking, welke bij met genot van 
wacbtgeld heeft verlaten, laatstelijk voor 
zijn ontslag ambtenaar was in den zin d ier 
wet en voor zoover die tijd niet parall~l loopt 
met diensttijd als ambtenaar, in den zin van 
die wet, in een betrekking of in betrekkingen, 
waarin deze hoedanigbeid na bet ontslag 
wordt verkregen. 

2. Gedurende den volgens bet eerste lid 
voor pensioen geldigen tijd geldt als wedde, 
onderscheidenlijk als pensioensgrondslag, het 
bedrag van de wedde, onderscheidenlijk de 
pensioensgrondslag, dan we! de som der 
wedden, onderscheidenlijk de som .cier pen
sioensgrondslagen, welke met inachtneming 
van bet bepaalde in bet derde en vierde lid 
van bet vorige artikel voor den betrokkene 
zouden hebben gegolden, met <lien verstande, 
dat de pensioensgrondslag of de som der 
pensioensgrondslagen dezelfde wijzigingen 
ondergaan, welke zij op grond van bet be
paalde in artikel 150 der Pensfoenwet 1922, 
Staatsblad N°. 240, zouden hebben ondergaan, 
indien bet ontslag niet ware verleend en de 
ambtenaar de laatstelijk voor bet ontslag 
aan zijn betrekking of betrekkingen verbon
den wedde ongewijzigd had bebouden. Ver
krijgt de betrokkene na zijn ontsJag opnieuw 
de .boedanigheid van ambtenaar in den zin 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad N°. 240, 
met een pensioensgrondslag of een som van 
pensioensgrondslagen, lager dan die uit de 
betrekking of betrekkingen, waaruit hij 
tengevo!ge van deze grenswijziging werd 
ontslagen, dan wordt voor de toepassing van 
de artikelen 33 en 151 de, Pensioenwet 1922, 
Staatsblad N°. 240, de wedde of de som der 
wedden in de nieuwe betrekking of betrek
kingen geacht te zijn verhoogd tot een bedrag 
van de wedde of de som der wedden, bedoeld 
in bet derde lid yan bet vorige artikel. 

Blijft de tengevolge van deze grenswijzi
ging ontslagene na zijn ontslag in een of meer 
betrekkingen ambtenaar in den zin der 
Pensioenwet 1922, Staatsblad N°. 240, dan 
wordt voor de berekening van bet eigen pen
sioen de pensioensgrondslag in elk dier aan
gehouden betrekkingen, geacht dezelfde wij
ziging te ondergaan, welke deze op grond 
van artikel 150 dier wet zou ondergaan, 
indien de in den eersten en tweeden volzin 
van dit lid bedoelde wedde of som van wed
den als ambtenaar in den zin dier wet zou 
worden genoten. ' 

3. De gemeente, te wier laste bet wachtgeld 
komt, is vo.or de betrokken personen, ge
durende den tijd, <lien zij krachtens deze 
beschikking op wacbtgeld doorbr~mgen, een 
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b ijdrage voor eigen pensioen verschuldigd op 
den voet van artikel 35 en artikel 36, eerste 
lid, onder a, der Pensio,:nwet 1922, Staatsblad 
N°. 240, berekend naar den in den eersten 
volzin van bet tweede lid -aangegeven pen
sioensgrondslag, en in bet geval, bedoeld in 
den tweeden v0lzin van dat lid, naar bet 
verschil tusscbet} dezen pensioensgrondslag 
en <lien of die, welke iJJ. de betrekking of 
betrekkingen, waarin na bet ontslag de hoe
danigbeid van ambtenaar in den zin van 
bedoelde wet werd verkregen, zo11_der de 
werking van bet tweede lid zou of );ouden 
hebben gegolden. 

4 . De in bet vorige lid bedoelde gemeente 
verhaalt de aldaar bedoelde bijdrage op ' de 
betrokken personen op den voet van bet 
vierde lid van artikel 36 der Pensioenwet 
1922, Staatsblad N°. 240. 

5. Het Jicbaam, in welks dienst een ge
wezen ambtenaar, bedoeld in bet eerste lid 
van bet vorige artikel, is herp]aatst, is de 
bijdrage volgens artikel 35 en artikel 36, 
eerste lid, onder a en b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad N°. 240, verscbuldigd naar den 
pensioensgrondslag of de pensioensgrond
slagen, welke zonder de Werking van bet 
eerste lid zou of ;wuden hebben gegolden. 

6. · Voor de toepassing van dit artikel 
vinden de a1 tikelen I 25, l 27 tot en met 129a 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad No. 240, 
overeenkomstige toepassing. 

7. Voor de toepassing van artikel 40, 
eerste lid, ohdet.c end, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad N°. 240, worden zij, die op den dag, 
voorafgaande aan den ingang dezer grens
wijziging, op arbeidsovereenkomst naar bur
gerlijk recht werkzaam waren in di_enst van 
een der gemeenten Gassel, Beers of Linden 
en die tengevolge van deze grenswijziging in 
dienst van de nieuwe gemeente Beers of van 
de gemeente' Cuijk c.a. worden herpl;,atst, 
indien zij in dienst van een dier g;emeenten de 
boedanigheid van ambtem;tar verkrijgen, 
geacbt den in dienst van een der · eerst
genoemde gemeenten op arbeidsovereenkomst 
doorgebracbten tijd in dienst van een der 
laatstgenoemde gemeenten te. hebben door
gebracht. 

Artikel 7. 
De Secretaris-Generaal · van bet Departe

ment van Binnenlandsche Zaken kan, den 
Commissaris der provincie Noord-Bra.bant 
geboord, bepalen, dat aan een of meer ambte
naren in tijdelijken dienst, die niet worden 
aangemerkt als vaste ambtenaren, of aan 
personen, in dienst op arbeidsovereenkomst 
'naar burgerlijk recht, die tengevolge van 
deze samenvoeging worden ontslagen en geen 
aanspraak kunnen maken op wachtgeld, ten 
laste van de nieuwe gemeente, Beers een uit
keering wordt gedaan. 

Het bepaalde in bet tweede tot en met bet 
twaalfde lid van artikel 5 vindt overeen
komst'ige toepassing. 

Ten aanzien van de hier bedoelde functio
narissen wordt onder diensttijd verstaan de 
aan bet ontslag voorafgaande tijd, in d(enst 
der gemeenten Gassel, Beers of Linden doon
gebracht. 

Wanneer toepassing wordt gegeven aan 
bet ge;,telde in de eerste alinea, wordt een 
9ijslag, welke van gemeentewege wordt ge-
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geven op de terugbetaling van op het loon 
van den functionaris ingehouden bedragen, 
overeenkomende met den bijslag: bedoeld in 
artikel 63 van het Arbeidsovereenkomsten
besluit, eerst na beeindiging van de in de 
eerste alinea bedoelde uitkeeringen toegekend 
en alsdan slechts tot het bedrag, waarmede 
deze biislag het totaal van de bovenbedoelde 
uitkeedngen overtreft. 

Artikel 8. 
Wanneer in een bij deze greils.wijziging be

trokken g-e·meente een benoeming plaats heeft 
in een functie, die naar het oordeel van den 
Commissaris der Provi'ncie· Noord-Brabant, 
den burgemeester der betreffende gemeente 
gehoord, door een tengevolge van deze grens
wijziging ont~lagen functionaris kon zijn 
bekleed, komen vanaf het tijd;;tip der be
noeming het wachtgeld en de pensioens
bijdra~en of de u;tkeering, bedoeld in! arti
kel 7, van den •ontslagene ten laste van deze 
gemeente. 

Artikel 9. 
1. Aan ambtenaren van de bij deze grens

wijziging betrokken gemeenten, die ten
gevolge van deze grenswijziging genoopt zijn 
te verhuizen, worden van gemeentewege de 
kosten hunner verhuizing vergbed. 

2. Deze kosteri worden v66r de verhuizing 
vanwege den burgemeester geschat. Na de 
verhuizin'g dient de ambtenaar daarvoor een 
declaratie in bij den burgemeester, die, indien 
d e schatting wordt overschreden en de decla
ratie naar zijn oo,rdeel te hoog is, het bedrag 
bepaalt, dat als vergoeding wordt toegekend. 

Artikel 10 . 

1. De begrootingen voor het dienstjaar 
1942 ·der gemeenten Gassel, Beers en Linden 
,gelden slechts voor het aan den datum van 
ingang dezer grenswijziging voorafgaande ge
deelte van dat dienstjaar. 

De dienst dezer begrootingen wordt voort
gezet door de nieuwe gemeente Beers. 

2. De burgemeester de.- gemeente Cuijk c.a. 
brengt binnen een door het toezichthoudend 
orgaan te bepalen termijn de begrooting zij
nei; gemeente voor het dienstjaar 1942 in 
overeenstemming met den nieuwen toestand. 

3 . De burgemeester der nieuwe gemeente 
B eers stelt binnen een door het toezicht
houdend orgaan te bepalen ter;nijn voor die 
gemeente een begrooting vast, welke zal 
gelden voor het na den datum van ingang 
dezer grenswijziging vallende gedeelte van 
het dienstjaar 1942. 

Voor het tijdvak, waarin deze begrooting 
nog niet is vastgesteld, is het toezichthoudend 
orgaan bevoegd den burgemeester te mach
tigen tot het ontvangen van inkomsten en het 
doen van uitgaven. 

4. De rekeningen over de dienstjaren 1941 
en 1942 der gemeenten 'Gassel, Beers en 
Linden worden opgemaakt door den ont
vanger der nieuwe gemeente Beers. 

Met betrekking tot die rekeningen treedt , 
voor de toepassing van het bepaalde in 
artikel 18 der Eerste bescliikking ter uit
voering van de Verordening N°. 152/1941, als 
burgemeester op de burgemeester van laatst
bedoelde geme'!nte. 

5, In de rr keningen &ver het dien~~jaar 
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1942 der gemeenten .Gassel, Beers en Linden 
worden verantwoord alle tot de huishouding 
dier gemeenten behoorende inkomsten en 
uitgaven, die betrekking hebben op het aan 
den ingang dezer grenswijziging voor;, fgaande 
gedeelt& van dat dienstjaar. 

Voor zoover deze inkomsten en uitgaven 
mede betrekking hebben op het na den 
ingang dezer gren~wijziging vallende gedeelte 
van bedoeld d ienstjaar, warden zij slechts 
'VO or ,een evenredig dee! in de rekening van 
dat dienstjaar verantwoord; het overige dee! 
wordt verantwoord in de rekeningen van dat 
dienstjaar der gemeente Cuijk c.a. en der 
nie4we gemeente B eers. 

6. De batige of nadeelige saldi van de 
rekeningen ove~ het dienstjaar 1941 der 
gemeenten Gassel, Beers en Linden worden ' 
verantwoord in de rekeningen over het dienst
jaar 1942 °dier gemeenten. 

7. De batige of nadeelige saldi van de 
rekeningen over het dienstjaar 1942 der 
gemeenten Gassel en Beers komen ten bate 
of ten laste der nieuwe gemeente Beers. 

8. Het batig of nadeelig saldo van den 
gewonen dienst der rekening over het dicnst
jaar 1942 der gemeente Linden komt ten bate 
of ten laste van de gemeente Cuijk c.a. en 
van de nieuwe gemeente Beers, in zoodanige 
verhouding als wordt aangegeven door de 
aantallen inwoners van de gemeente Linden, 
die tengevolge van deze grenswijziging naar 
de gemeente Cuijk c.a. en naar de nieuwe 
gemeente Beers overga~n. 

De na het sluiten van de begrooting voor 
het dienstjaar 1942 ontvangen gewone in
komsten of betaalde gewone uitgaven, ,be
hoorende tot de huishouding der gemeente 
Lin·den, komen overeenkomstig vorenbe
doelde verhouding ten bate of ten laste van 
de gemeente Cuijk c.a. of van de nieuwe 
egmeente Beers. 

9, De batige of nadeelige saldi van den 
kapitaaldienst der rekening over het dienst
jaar 1942 der gemeente Linden komen in een 
door het toezichthoudend orgaan, voor zoo
veel mogelijk met inachtneming van het in 
artikel 18 neergelegde beginsel te bepalen 
verhouding ten bate of ten laste van de ge
rneente Cuijk c.a. en van de nieuwe gemeente 
Beers. 

Hetzelfde geldt voor de na het sluiten van 
de begrooting voor het dienstjaar I 942 · ont
vangen kapit,aalsinkomsten of betaalde kapi
taalsuitgaven, behoorend·e tot de huishouding 
der gemeente Linden. · 

Artikel n. 
I. De uitkeeringen, voorloopige uitkee

ringen da:aronder begrepen voor de gemeen
ten Gassel, Beers en' Linden, welke voor het 
jaar 1942 in de plaats treden van de uitkee
ringen van de vervallen opcenten op de hoofd
sorn der gemeentefondsbelasting en der ver
mogensbelasting, alsmede van de voormalige 
uitkeeringen per in de gemeentefondsbelas
ting aangeslagen inwoner uit het gemeente
fonds en uit het werkloosheidssubsidiefonds, 
de eventueele verrekeningen terzake van 
deze uitkeeringeh, alsmede eventueele ver
rekeningen terzake van de uitkeering, bedoeld 
in artikel 3, onder c, juncto artikel 9 der wet 
van 15 Juli 1929, Staatsblad N°. 388, sedert 

\ 
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gewijzigd, betreffende het uitkeeringstijdvak 
1 Mei 1941 tot 31 December 1941, voor zoove.r 
deze vervallen op of na, I Augustus 1942, 
worden uitbetaald aan, eventue'el teruggevor
derd van de nieuwe gemeente Beers. 

l' 

2. Indien deze uitkeeringen, eiventueel 
terugbetalingen, voor zoover zij betrekking 
hebben op de opgeheven gemeente Linden, 
niet in de rekening over 1942 van die ge
meente worden opgenomen, worden zij af
zonderlijk verdeeld overeenkomstig het be • 
paalde in artikel IO, achtste lid. 

Artikel 12. 

1. De uitkeeringen uit het gemeentefonds, 
als bedoeld i.n artikel 3, letter b, der wet van 
15 Juli 1929, Staatsblad N°. 388, voor de 
gemeenten Gassel, B eers en Linden over het 
uitkeeringsjaar 1942 worden vastgesteld op 
zeven twaalfde gedeelten van het '15edrag, 
waarop die gemeenten volgens de ter zake 
geldende regelen aanspraak kunnen mak~n. 

2. Voor de nieuwe gemeente Beers wordt, 
volgens de voor den burgemeestl!r-secretaris 
dier gemeente op I Augustus 1942 geldende 
jaarwedderegeling, voor het overblijvende 
gedeelte van het jaar 1942 een uitkeering, als 
in het vorige lid bedoeld, vastgesteld, welke 
wordt bepaald op vijf twaalfde gedeelten van 
het bedrag, waarop die gemeente in normale 
omstandigheden over het geheele jaar 1942 
aanspraak zou hebben gehad. 

3. Gedurende den tijd, dat de rwegens deze 
grenswijziging ontslagen secretarissen der ge
meenten Linden en Gassel krachtens deze 
beschikking wachtgeld genieten, zal de 
n,ieuwe gemeente Beers van het Rijk jaarlijks 
een bijdrage in dat wachtgeld ontvangen en 
we! in de verhouding, waarin I ½ X de voor 
eerstgenoemde gemeenten voor het uitkee
ringstijdvak I Mei 1941 tot en met 31 De
cember 1941 vastgestelde uitkeeringen, inge
volge artikel 5, eerste lid, sub 2, van Ver
ordening N°. 30/1941, voor zoover deze 
geacht kunnen worden betrekking te hebben 
op de wedden van de secretarissen, staan tot 
de door deze secretarissen Jaatstelijk y66r 
den ingang dezer grenswijziging genoten 
jaarwedden. 

4. Voor zooveel deze bijdrage betreft den 
ontslagen secretaris der gemeente Linden, 
keert de nieuwe gemeente Beers aan de 
gemeente Cuijk c.a. een gedeelte uit overeen
komstig de in artikel 10, achtste lid, bedoelde 
verhouding. 

Artikel 13. 
1. Voor de vaststelling en verrekening V,iln 

de uitkeering ingevolge artikel 3, letter c, 
j'uncto artikel 9, der wet van 15 Juli 1929, 
Staatsblad N°. 388, sedert gewjjzigd, word'!: 
deze beschikking geacht in werking te treden 
met ingang van I Januari 1943. 

2 . De met toepassing van het bepaalde in 
bet eerste lid voor de gemeenten Gassel, 
Beers en Linden voor het uitkeeringsjaar 1942 
vast te stellen uitkeeringen, voorloopige uit
keeringen daaronder begrepen, worden, voor 
zoover zij op of na I Augustus 1942 vervallen, 
uitbetaald aan de nieuwe gemeente Beers. 

3. De in het vorige lid bedoelde uitkeering 
voor de gemeente Linden wordt berekend per 
inwoner dier gemeente op 31 December 1941. 

4. Voor elken inwoner, die op 31 December 
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1941 gevestigd wa; in het gebied, d at krach
tens deze beschikking van de gemeente 
Linden overgaat naar de gem'eente Cuijk c.a., 
keert de nieuwe gemeente Beers aan de ge
meente Cuijk c.a. een bedrag uit, gelijk aan 
vijf twaalfde gedeelten van het ingevolge het 
derde lid berekende bedrag per inwoner der 
gemeente Linden . 

Artikel 14. 

l:. De vaststelling van de uitkeering inge
volge artikel 3, onder c, jun,cto artikel 9 der 
wet van IS Juli 1929, Staatsblad N°. 388, voor 
de gefneenten Cuijl< c.a. en Beers voor de uit
keeringstijdvakken, welke op het uitkeerings
jaar 1942 volgen, geschiedt met inachtne
ming van de alsdan geldende bepalingen en 
voor zooveel noodig en mogelijk-met inacht
neming van de bepalingen van dit artikel. 

2. Het quotient, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 21 van het Financieele Verhou
dingsbesluit wo~dt, voor zoover di t berekend 
is aan cte hand van belastingopbrengsten 
over boekingstijdvakken, welke zijn aange
vangen v66r I Augustus 1942, bepaald also£ 
deze beschikking met den aanvang van het 
boekingstijdvak in werking was getreden. 

3. De belastingopbrengsten, bedoeld in het 
tweede lid van artikel IS van het Financieele 
Verhoudingsbesluit worden, voor zoover zij 
tengevolge van de toepassing van het vorige 
lid niet op de wijze in artikel 21 van dat 
besluit aangegeven, kunnen word en berekend, 
gesteld op het door den Inspecteur der Be
lastingen geschatte bedrag. 

4. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel 2I van het Financieele 
Verhoudingsbesluit , wordt, voor de toepas
sing van dit artikel, het aantal inwoners op 
I Januari van het kalenderjaar, ,waarin het 
boekingstijdvak, dat bij de berekening tot 
uitgangspunt genomen wordt, aanvangt, 
gesteld: 

a. voor 'de gemeente Cuijk c.a. op het wer
kelijk aantal inwoners op dien datum, ver
meerderd met het aantal inwoners, dat op 
31 December 1941 gevestigd was in het ge
bied, dat ingevolge deze beschikking van de 
gemeente Linden naar de gemeente Cui;k.,:.a. 
ove,&aat; 

b. voor de nieuwe gemeente Beers op het 
werkelijk aantal inwoners op dien datum van 
de opgeheven gemeente Beers, vermeerderd 
met het aantal inwQners op dien datum van 
de opgeheven gemeente Gassel, alsmeCle met 
het aantal inwor,ers, dat op 31 December 
1941 gevestigd was in het gebied, dat inge
volge · ·aeze beschikking van de gemeente 
Linden naar de nieuwe gemeente B eers over-
gaat. . 

5. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het 
Financieele Verhoudingsbesluit voor de ge
meenten Cui;k c.a. en beers, wordt het bedrag 
van de ten Jaste der gemeente Cui;k ,.a. en de 
opgeheven gemeente beers gebleven uit
gaven, als bedoeld in het tweede lid van 
artikel 15 van het Financieele Verhoudings
besluit, vermeerderd, voor: 

a. de gemeente Cui;k c.a. met het gedeelte 
van het overeenkomstige bedrag der opge
heven gemeente Linden, dat niet in aan
merking wordt genomen bij de berekening 
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van het quotient voor de nieuwe gemeente 
Beers; 

b. de nieuwe gemeente Beers, met het 
1 overeenkomstige bedrag der gemeente Gassel, 

alsmede met een gedeelte_ van het overeen
komstige bed.rag dej: opgeheven gemeente 
Linden. 

Het in dit lid onder Q bedoelde gedeelte 
wordt voor de aan het rekeningsjaar 1942 
voorafgaande rekeningsjaren verkregen door 
vermenigvuldiging van de desbetreffende be
dragen met een breuk, waarvan de noemer 
voorstelt het aantal inwoners der opgeheven 
gemeente Linden op 31 December 1941 en de 
teller het aantal inwoners, dat op 31 De
cember 1941 gevestigd was in het gebied, dat 
van deze gemeente ingevolge deze beschik
king overgaat naar de gemeente Beers. Voor 
het rekeningsjaar 1942 wordt dit gedeelte 
gesteld op zeven twaalfde gedeelten van het 
voor het rekeningsjaar 1941 berekende be

, drag. 
6. De aldus berekende bedragen van de 

ten laste van de gemeente Cuijk c.a. en de 
nieuwe gemeente Beers blijvende uitgaven, 
als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van het 
Financieele Verhoudingsbesluit, warden be
rekend. per inwoner der gemeente Cuijk. c.a . 
onderscheidenlijk van de opgeheven gemeeqte 
B eers op 1 Januari van het met het rekenings
jaar gelijknamige kalenderjaar, vermeerderd 
met het aantal inwoners, waarmede krach
tens deze beschikking het bevolkingscijfer 
der gemeente Cuijk c.a. is toegenomen, of, 
voor wat de nieuwe gemeente Beers betreft, · 
met · het aantal inwoners der gemeenten 
Gassel en Linden, dat krachtens deze beschik
king is gaan behooren tot de bevolking der 
nieuwe gemeente Beers. 

7. Reeds vastgestelde quotienten, als be
doeld in dit artikel, warden, voor zooveel 
noodig door de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Financi_en en van Bin
nenlandsche Zaken opnieuw vastgesteld, met 
inachtneming van de bepalingen van dit 
artikel. 

Artikel 15, 
I. Voor de vaststelling en verrekening van 

de garantie-uitkeering, als bedoeld in artikel 
II en van de limiet, als bedoeld in artikel III 
der wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad N°. 74) 
worCit deze beschikking geacht in werking 
te treder, met ingang van 1 l'v1ei 194-3. 

2 . LJe met toepassing van het vorige lid 
voor de gemeenten Gassel en beers voor het 
uitkeerir,gstlJCivak 1942/1943 vast te stell~n 
inhouamg, wordt ingehouden op de u1t 
keering, welke de nieuwe gemeente l::leers 
ontvar.gt ingevolge artikel 3, letter c, der wet 
van 15 Juli 1929, Staatsblad .l',1 ° . 38~, sedert 
gewiJztgd. . 

3. l.Je met toepassing van het eerste ltd 
voor ae gemeente Linden voor het uitk.ee
ringstt;avak 1942/ 1943 vast te stellen ga
rantie-uit1<.eering, wordt uitgekeerd aan _de 
nieuwe gemeente Beers en bere1<:end per 1n
woner der gemeente Linden op 31 December 
1941. 

4. Vooi;,elken inwoner, die op 31 December 
1941 gevestigd was in het gebied van de 
gemeente Linden, dat krachtens deze be
SChikking overgaat naar de gemeente Cuijk 
c.a. , keert de nieuwe gemeente Beers aan de 

, 
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gemeente Cuijk c.a. een bedrag uit , gelijk 
aan negen twaalfde gedeelten van het inge
volge het derde lid berekende bedrag per 
inv,oner: 

Artikel 16. 
I. Op de uitkeering, welke de nieuwe ge-

• meente B eers volgens artikel 3, letter c, 
juncto artikel 9 der wet van r5 Juli 1929, 
Staatsblad N°. 388, sedert gewijzigd, na 1 Mei 
1943 uit het gemeentefonds zal ontvangen , 
zal ten bate van het gemeentefonds een 
bedrag warden ingehouden, gelijk aan een 
tiende gedeelte van het verschil tusschen de 
som van de uitkeeringen, welke de opgeheven 
gemeenten Gassel en Beers volgens artikel 3, 
letter b (oud), dier wet over het tijdvak 
1934/1935 hebben genoten en de som der 
voor die gemeenten vastgestelde uitkee
ringen volgens artikel 3, letter c, die·r wet 
over het tijdvak 1935/1936, 'Verminderd met 
een bedrag, berekend overeenkomstig de 
volgende formule: 

a 
9b X c = X, 

In deze formule stelt voor : 
de letter a: het aantal inwoners, dat op 

31 December 1941 gevestigd was in het 
gebied, dat krachtens deze beschikking van 
de gemeente Linden naar de nieuwe gemeente 
B eers is overgegaan; 

de letter b: het aantal inwoners der opge
heven g

1
emeente Linden1 op 31 December 

1941; 
' de letter c: het bedrag der garantie-uit

keering, als bedoeld in artikel II der wet van 
4 Maart 1935, Staatsblad N°. 74, voor de 
gemeente Linden over het uitkeeringstijdvak 
1935/1936; 

de letter x: het bedrag, waarmepe de in
houding, als bedoeld in de eerste zinsnede 

- van dit lid, wordt verminderd . 
2. De inhouding op de uitkeering uit het 

gemeentefonds ingevolge artikel 3, letter c,. 
der wet van 15 Juli 1929, Staatsblad N°. 383, 
.welke de gemeente Cuijk c.a . na l Mei 1943 
zal ontvangen, wordt verminderd met een 
bedrag, berekend overeenkomstig de yo l
gende formule: 

a 
9b X c = x. 

· In deze formule stelt voor: 
de letter a: het a.antal inwoners, dat op 

31 December 1941 gevestigd ""'.as _in _het 
gebied, dat krachtens deze besch1kkmg van 
de opgeheven gemeente Linden naar de ge
meente Cuijk c.a. overgaat; 

de letter b: het aantal inwoners der op
geheven gemeente Linden op 31 December 
1941; . , . 

de letter c: het bed rag der garantie-u1tkee
ring, als bed.oeld in artikel II der wet van 
4 Maart 1935 (Staatsblad N°. 74) voor de 
gemeente Linden over het uitkeeringstijdvak 
1935/1936; -

de letter x: het bedrag, bedoeld in het slot 
van de eerste zinsnede van dit lid. 

Artikel 17. 
r. De uitkeerin~en door het R ijk wegens 

aan de gemeente Gassel, Beers en Linden 
to~komende hoofdsommen en opcenten van 

... 



1942 

belastingen, betrekking hebbende op het 
belastingjaar 1942 of daaraan voorafgaande 
belastingjaren, welke zijn of worden opge
nomen in de boekingstijdvakken 1941/1942 
en 1942/1943·, worden vanaf den datum vaii 
ingang van deze grenswijziging gedaan aan 
de nieuwe gemeente B eers, ook voor zoover 
zij betreffen het gebied van de gemeente 
Linden, dat aan de gemeente C_uijk c.a. wordt 
toegevoegd. 

2. De verantwoording dier uitkeeringen 
geschiedt met inachtneming van het bepaalde 
in artikel ro, vijfde lid, tweede alinea. 

Voor zooveel de aan de gemeente Linden 
toekomende uitkeeringen over het bij den 
ingang dezer grenswijziging loopende boe
kingstijdvak worden verantwoord in de 
rekening over het dienstjaar 1942 van 1e 
nieuwe gemeente Beers, draagt la,!tstge
noemde gemeente aan de gemeente Cuijk c.a. 
een aandeel over, berekend overeenkomstig 
de in artikel 10, achtste lid, bedoelde ver
houding. 

Artikel 18. 
r. Te rekenen van 1 Augustus 1942 gaan 

alle rechten, lasten, verplichtingen en be
zittingen der gemeenten Gassel, B eers en 
Linden, betrekking hebbende op of gelegen 
in de gebieden dezer gemeenten, Qver op de 
gemeente, waarvan deze gebieden dee! gaan 
uitmaken. 

2. Alie overige rechten, lasten, verplich
tingen en bezittingen - alsmede alle uit 
geldleening voortspruitende - der gemeenten 
Gassel, Beers en Linden gaan over op de 
nieuwe gemeente Beers. 

3. Voor dln in de voorgaande leden be
doelden overgang wordt geen nadere akte 
gevorderd. Voor zoover oX7erschrijving in de 
openbare registers krachtens of in verband 
met deze beschikking noodig mocht zijn , zal 
die geschieden krachtens deze beschikking. 

4. Indien de Commissaris der Provincie 
Noord-Brabant van oordeel is, dat wegens 
den overgang van rechten, lasten, verplich
tingen en bezittingen overeenkomstig dit 
artikel een verrekening tusschen de betref

·fende gemeenten dient plaats te hebben, 
bepaalt hij het bedrag en de wijze van betalen 
daarvan. 

Artikel 19. 
r. Alie kadastcale en andere stukken, uit

sluitend betrekking hebbende op gebied, dat 
krachtens deze beschikking van een andere 
gemeente dee! gaat uitmaken, worden over
gedragen aan die andere gemeente, dan we! 
in overeenstemming gebracht met artikel 1 
van deze beschjkking. 

2. Alie overige stukken der gemeenten 
Gassel, Beers en Linden gaan over op de 
nieuwe gemeente Beers. 

3. De burgemeesters van de gewijzigde 
gemeente Cuijk c.a. en van de nieuwe ge
meente Beers hebben na ingang der grens
wijziging wederkeerig het recht te alien tijde 
kosteloos inzage te nemen van elkanders 
gemeente-archieven en op kost!=!n hunner 
gemeenten atschriften of uittreksels van de 
zich in die archieven bevindende stukken te 
vorderen, een en antler voor zoover betreft 
het gebied, hetwelk van de gemeente Linden 
aan hun gemeei:te is to~gevoegd. 
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Art_ikel 20. 

· l. De burgemeester der gemeente Linden 
zendt op den da!!, voorafgaande aan <lien 
dezer grenswijziging, onderscheidenliik aan 
den burgemeester der gemeente Cuiik c.a. 
en aan dien der gemeente Beers, na daarvan 
afschrift te hebben gehouden, het dee! van 
het tot het bevolkingsregister behoorende 
persoonsregister zijn,er gemeente, dat be
trekking heeft op de personen, die op den dag 
gevestigd zijn in het gebied, dat naar de 
gemeente Cuijk c.a., onderscheidenlijk naar 
de gemeente Beers overgaat. 

2. De bevolkingsregisters der gemeenten 
Gassel en Beers vormen, samengevoegd met 
het door de gemeente Linden, overeenkom
stig het bepaalde in het eers'te lid toegezonden 
dee! van ·het bevolkingsregister, het bevol
kingsregister van de .nieuwe gemeente Beers. 

3. Het bevolkingsregister der gemeente 
Cuijk c.a. vormt, samengevoegd met het 
gedeelte van het persoonsregister der ge
meente Linden, het bevolkingsregister der 
vergroote gemeente Cuijk c.a. 

Artjkel 2r. 
1 . De inwoners van het na;i.r een andere 

gemeente overgaande gebied, die bij of na den 
ingang dezer grenswijziging werkloos zijn of 
worden', zullen onmiddellijk opgenomen 
worden in de steunregeling van de gemeente, 
waarvan het gebied dee! gaat uitmaken, of 
aldaar tot de werkverschaffing worden toe
gelaten, indien en voor zoover zij daarvoor, 

· op grond van de regelen, welke in die ge
meente gelden, in aanmerking komen. Ten 
aanzien van de vestigingsvoorschriften blijft 
te hunnen opzichte de regeling van kracht, 
.welke in de gemeente, waarin zij gevestigd 
waten, gold. 

2: Het verleenen van steun en het te werk 
stellen bij de werkverschaffing geschieden met 
inachtneming van de door den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken goedgPkeurde steuntarieven en werk
verschaffingsloonen. 

Artikel 22. 

1. Met ingang van den datum dezer 'grens
wijziging wordt het Burgerlijk Armbestuur 
van Linden opgeheven, met dien verstande, 
dat het bestuur dier instelling gedurende ten · 
hoogste een maand bevoegd blijft zijn taak 
op den ouden voet voort te zetten. 

De rechten, Jasten, verplichtingen en be
zittingen van dat Armbestuur worden geacht 
te zijn rechten, lasten, verplichtingen en 
bezittingen der gemeente Linden. Artikj!l 18 
dezer beschikking is op dit Armbestuur van 
toepassing. · 

2. De 'kosten van verpleging van arme 
krankzinnigen, welke overeenkomstig artikel 
39 der Armenwet worden voldaan uit de kas 
eener gemeente, welker gebied ingevolge 
deze beschikking dee! gaat uitmaken van 
een andere gemeente, komen voor·zoover die 
krankzinnigen, . ten tijde dat de rechterlijke ' 
machtiging om hen in een gesticht te plaatsen 
.werd aangevraagd, woonplaats, in den zin 
van het Burgerlijk Wetboek, hadden in het 
overgaande gebied, te rekenen van den ingang 
dezer grenswijzidng voor rekening dier 
andere gemeente. 
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3. Hetzelfde geldt · t~n aanzien van de 
kosten, voortvloeiende uit de to~passing van 
artikel 30, eerste lid, tweeden zin, en tweede 
lid, en van artikel 39bis der Armenwet, voor 
zoover het betreft de vei:zorging van armen, 
die ten tijde van hun opneming zich bevond&n 
of hoofdverblijf hadden · in het gebied, cfat 
haar een andere gemeente overgaat. . 

Artikel 23. 

I. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 6, eerste lid, en artikel 40, tweede lid, 
der Drankwet (Staatsblad 19·u, N°. 476) kan 
voor de nieuwe gemeente Beers en de ge
meente Cuijk c.a . een besluit, als in die 
artikelen bedoeld, worden genomen v66r 
1 Janu;iri 1943. 

Tot <lien datum warden in die gemeenten 
geen vergunningen, met uitzondering van 
hotelvergunningen, en verloven A verleend. 

2. De namen der personen, voorkomende 
-0p de lijsten, bedoeld in de artikelen 17 en 45, 
tweede lid, der Drankwet (Staatsblad 1931, 
N°. ,1.76) van de gemeenten Gassel, Beers en 
Linden en . die destijds op die lijsten zijn ge
plaatst, nadat op een hunnerzijds ingediend 
verzoek om vergunning, onderscheidenlijk 
verlof A een afwijzende beschikking was ge- · 
nomen; uitsluitend op grand, dat het vast
gestelde maximum der vergunningen, onder-

1 scheidenlijk der verloven A, was bereikt, 
warden, indien belanghebbende binnen drie 
maanden na den ingang dezer grenswijziging 
een daartoe strekkend verzoek rich ten tot den 
burgemeester der · gemeente, naar welke het 
betro"kken gebied overgaat, overgeschreven 
op de overeenkcmstige lijsten van laatst
bedoelde gemeente. 

3 . De volgorde, waarin de in het vorige lid 
bedoelde overschrijving zal geschieden, wordt 
bepaald naar de dagen, waarop de verzoeken 
om vergunnfog, onderscheidenlijk verlof A, 
zoowel van hen, die op deze lijsten worden 
overgeschreven, als van hen, die reeds op 
deze lijsten zijn geplaatst, bij het betrokken 
gemeentebestuur of den , betrakken burge
meester waren ingekomen, met <lien ver
stande, dat, voor zoover verzoeken op den
zelfden dag zijn ingekomeh, de in leeftijd 
oudere verzoeker voorgaat en 9at bij gelijke 
ouderdom het lot beslist. 

Artikel 24. 

1. Met ingang van den datum dezer grens
wijziging vervalt in ' alle rechtsvoorschriften 
de,- vermelding der gcmeenten Gassel en 
Linden en wordt onder de gemeente Beers 
verstaan de krachtens deze beschikking ge
vormde nieuwe gemeente van <lien naam. 

2. Met ingang van denzelfden dag worden 
in alle rechtsvoors'chriften onder de gemeen
ten Beers en Cuijk c.a. verstaan de gemeenten, 
zooals zij krachtens deze beschikking zijn 
gewijzigd. 

Artikel 25. 
Geschillen omtrent de toepassing van deze 

beschikking worden, voor zoover niet anders 
is bepaald, beslist door den Secretaris•Gene
raal van het Departement van Binnen
landsche Zaken, den Raad van State, afdee
ng voor de geschillen van bestuur, gehoord. 
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Artikel 25. 
Deze beschikking treedt in werking met 

ingang van den dag, volgende oo <lien harer 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 29 Juli 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

( Uitge_g. 31 Juli 1942.) 

(Stet. no 163) 
29 Juli 1942. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van So
ciale Zaken, tot wijziging van het Ko
ninkltjk besluit van den 2den ·Juni 1934, 
Staatsblad no. 301, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij de artikelen 2 en 48 der 
Wet op de Rijksverzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid, Staatsblad 1933, no. 
598, zooals dat besluit is gewijzigd bij 
het Koninklijk besluit van den 8sten 
April 1936, Staatsblad no. 848. 

Op grand van § 1 der ,Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N<;der
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Artikel 1 van het Koninklijk besluit van 

den 2den Juni 1934, Staatsblad no. 301, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld bij de artikelen 2 en 
48 der Wet op de Rijksverzekeringsb'ank en 
de Raden van Arbeid,_ Staatsblad 1933, no. 
508, zooals datl besluit is gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van den 8sten April 1936, 
Staatsblad no. 848, wordt gewijzigd als volgt: 

1. Onder 1 vervalt het woord .,Urk". 
2. Onder 16 wordt tusschen .,Steenwijker

wold" en .,Vledder" ingevoegd: ,.Urk". 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
De afkondiging van dit besluit zal in de 

Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 
's-Gravenhage, 29 Juli 1942. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. y. S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 24 Aug. r942). 

(Stet. no. 160) 
1 Augustus 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien, betreffende een 
regeling voor de hefting van omzetbe
lasting ten aanzien van tusschenperso
nen bij het verzekeringsbedrijf (Assu
rantie-regeling-omzetbelasting 1942). 

De Secretaris-Generaal van het Departe-
ment van Financien; \. 

Gelet op artikel 28, nos. 1 en 2, van het 
Besluit op de Omzetbelasting 1940 en in 
overeenstemming met de §§ 2 ~ 3 der Ver
ordening No. 3/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied; 
Heeft goedgevonden en verstaan te bepalen: 



I 

1942 ,,, 
Artikel 1. 

Met afwijking in zooverre van de bepa
lingen van het Besluit op de Omzetbelasting 
1940 geschiedt de heffing van omzetbelastir\g 
ter zake van de door zelfstandige tusschen
personen b ij het hier te lande uitgeoefende 
verzekeringsbedrijf als zoodanig bewezen 
diensten overeenkomstig de volgende bepa
lingen. 

· Artikel 2. 
De omzetbelasting is verschuldigd door 

verzekeringsondernemers, · gevolmachtigden 
van verzekeringsondernemers en andere zelf
standige tusschenpersonen bij het verzeke
ringsbedrijf, die hier te lande hun bedrijf 
uitoefenen en zelf polissen of daarmede gelijk 
te stellen documenten opmaken. 

Artikel 3. 
1. Voor zoover betreft de schadeverzeke

ring geldt als grondslag voor ae berekening 
van de door de in het vorig artikel bedoelde 
personen verschuldigde omzetbelasting het 
bedrag van de pi-emie of daarmede gelijk te 
stellen bijdrage, welke ter zake van de ver
zekering, waarvoor die personen de polis of 
het daarmede gelijk te stellen document heb
ben opgemaakt, is verschuldigd over den eer
sten termijn van een jaar, voor welken de 
verzekering wordt gesloten, met dien ver
stande, dat met kortingen, verleend ter zake 
van vooruitbetaling van premie, niet wordt 
rekening gehouden. 

2. Ten aanzien van verzekeringen, welke 
voor een korteren termijn dan een jaar af
loopend warden gesloten, geldt :ils grondslag 

. het bed rag van de volgens de polis verschul
digde premie of daarmede gelijk te stellen 
bijdrage. Bij verzekeringen, welke voor een 
korteren termijn dan een jaar met conditie 
van stilzwijgertde verlenging worden geslo
ten, wordt als grondslag genomen het bedrag 
van een voile jaarpremie of daarmede gelijk 
te stellen bij drag e. 

3. De omzetbelasting is verschuldigd op 
het tijdstip, waarop de polis of het daarmede 
gelijk te stellen document wordt opgemaakt. 
Met afwijking van het in den vorigen zin be
paalde is ter zake van verzekeringen, waar
voor het bedrag van de premie of daarmede 
gelijk te, stellen bijdrage alsdan niet vast
staat, de belasting verschuldigd op het tijd
stip, waarop vaststelling van dat bedrag 
plaats heeft. 

4. De belasting bedraagt: voor alle scha
deverzekeringen, andere dan transportverze
keringen, eei;i ten honderd 'van den hiervoor 
ve,rmelden grondslag; voor transportverzeke
ringen vier/tienden ten honderd van den 
hiervoor vermelden grondslag. 

Artikel 4. 
Onder transportverzekeringen in den zin 

van het vierde lid van het vorig artikel wor
den begrepen: 

verzekeringen van zeeschepen, binnensche
pen en lucl;itvaartuigen, al dan niet in aan
bouw, ongeacht welke belangen de verzeke
ringen gelden; 

verzekeringen van aansprakelijkheid van 
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vervoerondernemers ·en expediteurs ter zake 
van vervoer van goederen, waarden daaron
der. begrepen; 

verzekeringen van de eigendommen van 
opvarenden van zeeschepen, van binnen
s(ljlepen en van luchtvaartuigen, indien het 
verblijf aan board van het vaartuig is inbe
grepen; 

waschgoederenverzekeringen, zoowel ten 
behoeve van particulieren als van wassche
rijen, ververijen en soortgelijke inrichtingen, 
indien het vervoei: is inbegrepen; ' 

bagageverzekenngen; 
noodhavenkostenverzekeringen; 
verzekeringen van tentoonstellingsgoede-

ren voor het verblijf op de tentoonstelling, 
het vervoer daarheen en terug; 

verzekeringen van machines en werktui
gen, liften, bruggen, steigers en dergelijke 
voor het vervoer naar de plaats .van opstel
ling en het plaatsen, monteeren en .beproe
ven. 

Artikel S· . 
1. Voor zoover betreft de levensverzeke

ring bedraagt de door de in artikel 2 bedoelde 
personen verschuldigde omzetbelasting vijf 
en twintig cent voor elke door hem nieuw 
opgemaakte polis van levensverzekering, on
derworpen aan een zegelrecht van een gulden. 

2. De omzetbelasting is verschuldigd op 
het tijdstip, :,yaarop de polis wordt opge
maakt. 

/ Artikel 6. 
De in artikel 2 bedoelde personen zijn ge

houden binnen veertien dagen na afloop van , 
het kalenderkwartaal de door hen ingevolge 
1eze regeling verschuldigde omzetbelasting 
op den voet van artikel 9 van het Besluit op 
de Omzetbelasting 1940 met inachtnemihg 
van de ter zake gegeven uitvoeringsvoor
schriften te voldoen, met dien verstande, dat 
wordt gebruik gemaakt van een daartoe be
stemd bij den inspecteur kosteloos verkrijg
baar gesteld formulier. 

Artikel 7. 
1. Deze regeling treedt in werking met 

ingang van 1 October 1942. 
2. Zij kan worden aangehaald als: Assu

rantieregeling-Omzetbelasting 1942. 
's-Gravenhage, 1 Augustus 1942. 

Wnd. S .-G. v. h. Dep. v. F., H. POSTMA. 

(Uitgeg. z9 Aug. z942). 

(Stet. no. 168) 
3 Augustus 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, tot aanvulling van het 
Reglement voor de Rijks hoogere bur
gerscholen, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 10 Juli 1926 .(Staatsblad no. 
231), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 26 )uni 1939 (Staatsblad no. 
369). 

Gelet op artikel 22 der Middelbaar-onder
wijswet en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
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Rijkscommissaris voor het bezette Neder
Iandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1 . 

Aan artikel 2 5 van het Reglement voor de . 
Rijks hoogere burgerscholen wordt een nieuw 
achtste lid toegevoegd, luidende als volgt: 

,,De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming is bevoegd voor een bepaald 
cursusjaar een van het in de voorafgaande 
leden bepaalde afwijkende regeling te tref-
fen." 

Artikel 2. 

Dit besluit zal worden geplaatst in de Ne
derlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 3 Augustus 1942. 

S .-G. v. h. D ep. v . 0., W . en K., J. VAN D AM. 

( Uitgeg. 3z Aug. z942). 

(Stet. no. 150) 
4 Augustus 1942. BESLUIT van den ~ecre

. taris-Generaal van het Departement 
.-van Justitie, Afd. A. S., N°. 902 Z, 

Kab-inet, tot wijziging van heJ; Konink-
. lijk besluit van 4 Juni 1878, Staatsblad 
no. 81, houdende voorschriften ter uit
voering van artikel 14 van de -Wet op 
het Notarisambt . 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening · N°. 3/1940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 

In het tweede en derde lid van artikel 9 
van het Koninklijk besluit van 4 Juni 1878, 
Staatsblad n°. 81, houdende voorschriften ter 
uitvoering van artikel 14 van de Wet op het 
notarisambt,'wordt in plaats van de woorden 

tien", ,,zeven", ,,zes en een halven" en 
:: vier" onderscheidenlijk gelezen: ,1 veertien", 
,,tien", ,,acht" en ,,vijf". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt terstond in werking en 
werkt terug tot 30 Mei 1942. 

's-Gravenhage, 4 Augustus 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. Just., SCHRIEKE. 

Uitgeg. 5 Aug. 1942). 

(Stet. no. 150) 
5 Augustus 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheiden Scheep
vaart, N°. 3£989 J.Z. Directie van Han
del en Nijverheid, tot wijziging van zijn 
beschikking betreffende uitvoering van 
het Winkelsluitingsbesluit 1941. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep-
vaart; . 

Gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste 
en zevende 1:d, van het Winkelsluitingsbe
sluit 1941 en op zijn beschikking van 27 
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' Maart 1942, n°. 16675 J.A., Directie van 
Handel en Nijverheid, betreffende uitvoering 
van genoemd besluit en in overeenstemming 
met de §§ 2 en 3 van ae Verordening No. 
3/1940 van den Rijkscomm ssaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied; 

Heeh , goedgevonden te bepal~n :, 

Artikel r. 
In artikel 1 van vorengenoemde beschik.

king worden de navolgende wijzigingen aan
gebracht. 

a. na het tweede lid wordt een nieuw derde 
lid ingelascht, luidende als volgt: 

,,3. Voor zoover ten aanzien van winkels, 
waarop het bepaalde irt het vorig lid betrek
king heeft, toepassing is gegeven aan het be
paalde in artikel 6 van de Winkelsluitingswet 
1930, Sraatsblad n°. 460, in ciien zm, dat zij 
wekelijkS" gedurende een antler tijdvak clan 
des Maandags v66r l uur des namiddags voor 
het publiek gesloten zijn, moeten zij op Maan
dag mede voor het publiek geopend zijn van 
9 uur des voormiddags tot I uur des na-
middags."; · 

b. het huidige derde lid wordt v1erde lid. 
Artikel 2. 

Deze beschikking treedt in werking met 
ingang van 17 Augustus 1942 . 

's-Gravenhage, 5 Augustus 1942. 
De S:-G. voornoemd, H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 5 Aug. 1942). 

( Stet. no. 178) , 
5 Augustus 1942. BESLUIT van den ·Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, h oudende wijziging 
van artikel 87b der Ongevallenwet 192 1 
en van het Koninklijk besluit van 20 
August..is 1928, Staatsblad n°. 336, tot 
vaststelling van een algemeenen maat
rege l van bestuur, als bedoeld in de 
artikelen 87a, tweede en derde lid, en 
87d der Ongevallenwet 1921, zooals dat 
besluit Iaatstelijk gewijzigd is bij besluit 
van den Secretaris-Generaal voornoemd 
van 10 April 1941, Nederlandsche 
Staatscourant . 1941, n°. 71. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor ' het bezette N eder
andsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 
Artikel 87b der Ongevallenwet 1921 wordt 

gewijzigd· als volgt: 
De punt aan het slot van dat artikel wordt 

vervangen door e!!n. kommapunt; aan het 
artikel ordt toegevoegd: 

,,o. vergiftiging door koolmonoxyde, wan
neer de vergiftiging zich openbaart bij werk
lieden in bedrijven, waarin werkzaamheden 
worden verricht, ·waarbij zich kooltnonoxyde 
in schadelijke hoeveelheden kan ontwikkelen.' 

Artikel II. 
De artikelen 1, 2 en 2a van het Koninklijk 

besluit van 20 Augustus 1928, Staatsblad 
n°. 336, tot vaststelling van een a lgemeenen 
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maatregel van bestuur, als bedoeld in de 
artikelen 87a, t weede en derde lid, en 87d der 
Ongevallenwet 1921, zooals dat besluit 
laatstelijk gewijzigd is bij besluit van den 
Secretaris-Generaal van bet Departement 
van Sociale Zaken van 10 April 1941, Neder
landscl\e Staatscourant 1941, n°. 71, worden,. 
gewijzigd in' dier voege, dat daarin in plaats 
van ,,m en n" gelezen wordt ,,m, ·n· en o". 

Artikel II I. 
Dit bes.luit treedt in' werking op den dag 

zijner afkondiging. 
De afkondiging van dit , besluit zal in de 

_Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 
's-Gravenbage, 5 Augustus 1942. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z ., VERWEY. 

( Uitgeg. 14 Sept. 1942.) 

(Stet. no. 168) 
7 Augustus 1942. BESLUIT van den Secre. 

taris-Generaal van· bet Departement van 
Sociale Zaken, boudende wijziging van 
artikel 222 der Invaliditeitswet. 

Op grond van§ x van de Verordening No. 
23/x940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 van de Verordening No: 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor bet bezette Neder
landscbe gebied wordt bepaald: 

' Artikel x. 

Artikel 222 der Invaliditeitswet wordt als 
volgt gewijzigd: 

De punt aan het slat van dat artikel wordt 
vervangen door een komma. Aan dat artikel 
worden toegevoegd de woorden: .,tenzij zij 
bedoelden werkkring veFlaten zonder een 
voor onbepaalden tijd toegekend pensioen of 
zonder uitzicht op een uitgesteld pensioen 
tot, een bedrag van ten minste tweebonderd 
gulden per jaar.". 

A,tikel 2. 

Dit besluit treedt in w~rking op den dag 
zijner afkondiging. De afkondiging van dit 
besluit zal in de NederlandscheStaatscourant 
plaats vinden. · 

's-Gravenhage, 7 Augustus 1942. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Ui tgeg. 3r Augustus 1942.) 

(Stet, no. 178) 
14 Augustus 1942. BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken; boudende wijziging 
van ue Invalidite1tswet. 

Op grond van ~ 1 'der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandscbe 
gebied wordt bepaald: 

Arbkel 1. 

Aan art. 41 der I~validiteitswet wordt een 
meuw elf de lid toegevoegd, luidende: 

,,11. Verlaat de arbeider den dienst, die 
tot toepassing van het bepaalde in bet vorige 
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lid aanlieding gaf, zonder een voor onbepaal
den tijd toegekend pensioen, dan wordt van 
den werkgever, die ingevolge bet bepaalde in ' 
dat lid een bedrag terugontving, opnieuw 

. een bedrag gevorderd, waarvan de grootte 
wordt vastgesteld overeenkomstig door den 
Secretaris-Generaal van bet Departement 
van Sociale Zaken te stelle•n regelen. De kracb 
tens bet vorige lid uit de yereffeninir verwij
derde premien worden weder aangeteekend. ". 

Artikel 2. 

Aan artikel 247 der Invaliditeitswet wordt 
een nieuw acbtste lid toegevoegd, luidende: 

,,8. Gaat in bet geval, \<oorzien in bet elfde 
lid van artikel 41, aan bet tijdvak van den 
daarin bedoelden dienst een tijdvak vooraf, 
over het,welk toepassing plaats vond van bet 
bepaalde in bet vijfde lid van dit artikel, dan 

. wordt van den werkgever, die ingevolge bet 
• bepaalde in dat lid een bedrag terugontving, 
door bet bestuur der Bank opnieuw een be
drag gevorderd, waarvan de groote wordt 
vastgesteld overeenkomstig door den Secre
tarls-Generaal van bet Departement van 
Sociale Zaken te stellen regelen. De kracbtens 
bet vijfde-lid van dit artikel uit de vereffening 
verwijderde premien worden weder aangetee-
kend. ". • ' 

Artikel 3. 
Artikel 344 der Invaliditeitswet wordt als 

volgt gewijzigd: 
In bet ender h bepaalde worden acbter de 

woorden:.,,en artikel 22 1, derde lid," inge-
1voegd de woorden: .,en tegen de vaststelling 
van bet bedrag, bedoeld in artikel 41, elfde 
lid, en artikel 247, achtste lid,". 

In bet ender i bepaalde worden de woor
den: ,,ingevolge artikel 41, vijfde lid, of 
artikel 221, viede lid, " vervangen door de 
woorden: ,,mgevolge artikel 41 vijfde lid, en 
elf de lid, artikel 22 I, vierde lid, en artikel 24 7, 
acbtste lid,". 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
'.s'-Gravenbage, 14 Augustus 1942. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z ., VERWEY. 

(Uitgeg. 14 Sept. 1942). 

(Stet. no. 164) 
15 Augustus 1942. DERDE AANVUL

LI N GS BES LUI T Vennootscbapsbelas-
ting 1942. · ' 

De Secretads-Generaal van het Departe
ment van Financien; 

Gelet op artikel 34 van bet Besluit op de 
Vennootscbapsbelasting 1942 en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
N°. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
bet bezette N ederlandsche gebied ; 

Hee ft goedgevonden en verstaan: 

Artikel 1. 

Uitdeelingen, door een aan de winstbelas
ting onderworpen of onderworpen geweest 
zijnd lichaam gedaan over · bet (boek)jaar, 
waarto.e 31 December 1940 behoort, worden, 
voor de toepassing van artikel 41, lid 2, 
van het Besluit op de Winstbelasting 1940 

~ . 
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• gelijkgesteld met uitdeelingen, in dat (boek)-
jaar ,gedaan. 

Artikel 2. 

(r) Artikel r is mede van toepassing_ m1:t 
betrekking tot uitdeelingen bij herkap1tah
satie op den voet van hoofdstuk II van het 
Besluit op de Dividendbeperki_ng 1941 en de 
deswege verschuldigde herkapitalisatiebelaS
ting, ook voor zoover deze uitdeelingen en 
deze belasting overigens niet zou~en kunnen 
worden beschouwd als uitdeelingen of belas-

. ting over het 'jaar, waartoe 31 December 1940 
behoort. 

(2) De in het vorige lid bed_oelde uitde~
lingen en de deswege verschuld1gde herkap1-
talisatiebelasting worden beschouwd als ge
daan ten laste van de op het in attikel 39, lid 
5, van het Besluit op de Winstbelas~ing 1_940 
bedoelde overgangstijdstip aanwez1ge wmst 
- berekend ingevolge artikel 40, leden I tot 
en met 5, vaq dit besluit -, indien en voor 
zoover deze winst dat toelaat.. 

(3) '.Het tweede lid blijft buiten _toepassing, 
indien en voor zoover de verhoogmg van het 
aandeelenkapitaal ·of de ter zake verschul
digde herkapitalisatiebelasting w_ordt ge
bracht hetzij ten laste van een ag1oreserve, 
welke reeds op het in artikel 39, lid 5, van 
het Besluit op pe Winstbelasting 1940 bf:: 
doelde overgangstijdstip aanwezig was, hetz1J 
ten Jaste van het gedeelte van de winst, op 
het overgangstijdstip aanwezig, dat ingevol~e 
de leden 4 en 5 van artikel 40 van dat beslmt 
buiten aanmerking is gelaten. Het blijft, met 
oetrekking tot, de herkapitalisatiebelasting, 
eveneens buiten toepassing, indien en ' voor 
zoover deze wordt gebracht ten laste van 
winst, na het overgangstijdstip behaald. 

Artikel 3. 
(r) De winstbelastjng e:i de vennoots~haps

belasting, verschuld1gd mgevolge arbkel r 
of artikel 2, kan afzonderlijk ten kohiere 
worden gebracht. . 

('2) Indien een uitdeeling, waa~op arti~el I, 
al dan niet in verband met arbkel 2, hd I, 
toepassing vindt, gedaan is, nadat de herleide 
overgangsreserve ingevolge artikel 12 van 
het Invoeringsbesluit Vennootschapsbelas
ting 1942 is vastgesteld, stelt d'e inspect~ur 
der belastingen het bedrag van de21e herle1de 
overgangsreserve bij beschikking opnil!UW 
-t-ast. Ten aanzien van zoodanige beschikking 
vindt artikel 12, leden 2 en 3, van het Invoe
ringsbesluit Vennootschapsbelasting 1942 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 4. 
Een lichaam is verplicht per brief bij den 

inspecteur aangifte te doen: . . 
a) van in artikel r bedoelde mtdeelmgen, 

welke v66r het in werking treden van deze 
beschikking zijn gedaan, binnen 14 dagen na 
dat in werking treden; ' 

b) van in artikel r bedoelde uitdeelingen, 
welke na 'het in werking treden van deze 
beschikking worden gedaan, binnen 14 dagen, 
nadat het besluit tot uitdeeling is genomen. 

Artikel 5. 
(r) Indien een vennootschap, vallende 

onder het Besluit op de Diwdendbeperking 

- I 
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1941, het gedeelte van de winst, waarvan de 
uitkeering als gevolg van dat besluit is achter
wege gebleven, opneemt in een afzonde;-lijke 
reser-ve, blijven de later ten laste van deze 
reserve geboekte uitdeelingen buiten be
scl'iouwing bij de toepassing van artikel 19 
van het Besluit op de Vennootscha.psbelas-
ting 1942. · 

(2) Het over eenig 1:ioekjaar in een afzon
derlijke reserve opgenomen bedrag mag niet 
overtreff~n het verschil tusschen het bedrag 
van de gedane uitdeelingen en het gemid
delde bedrag der uitdeelingen over de laatste 
drie boekjaren, welke niet onder de bepa
lingen van het Besluit op de Dividend
bepei"king 1941 vallen. Indien het aandeelen
kapitaal is verhoogd of verlaagd, wordt bij de 
bi,rekening van het laatstbedoelde bedrag 
het op de aandeelen uitgekeerde dividend in 
dezelfde verhouding verhoogd of verlaagd. 
De vorige zin vindt geen toepassing, indie'n 
en voor zoover de verhooging het gevolg is 
van een herkapitalisatie op den voet van 
hoofdstuk II van het Besluit op de Dividend-
beperking 1941. . 

(3) De inspecteur der belastingen stelt bij 
de regeling van den aanslag in de vennoot
schapsbelasting tevens bij beschikking het 
bedrag vast, dat later ingevolge de vorige 
Jeden bij de toepassing van artikel 19 van 

· het Besluit op de Vennootschapsbelasting 
1942 buiten beschouwing zal worden gelaten. 

(4) Afschri{t van de beschikking wordt 
aan de vennootschap bij aangeteekenden 
brief gezonden of haar tegen gedagteekertd 
ontvangbewijs u it1Jereikt. 

(S) Tegen de beschikking staat beroep 
open als ware zij een uitspraak op een be
zwaarschrift. 

Artikel 6. 
(r) Dez~ beschikking treedt in werking op 

den dag van haar afkondiging in de Neder
landsche Staatscourant. . 

(2) Zij wordt aangehaald als : Derde Aan
vullingsbeschikking Vennootschapsbela,~tlng 
1942. 

's-Gravenhage, IS August us 1942. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. , POSTMA. 

, (Uitgeg. 25 Aug. 1942.) 

(Stet. no. 159) 
z8 Augustus z942. BESLUIT van de Secre

tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Landbouw en Visscherij en van 
Justitie No. II56, Afdeeling van den 
Gemachtigde voor het Boschwezen, de 
Houtvoorziening en de J acht, betreffen-
de het kosteloos of tegen verminderden 
prijs uitreiken van groote jachtakte n.. 

Op grond ·van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met artikel 
4 van het Besliiit No. -93/1941 tot instelling 
van de betrekking van Gemachtigde voor het 
Boschwezen, de Houtvoorziening en de 
Jacht, alsmede met de§§ 2 en 3 ~an de V~r
ordening No. 3/1940 van den ' R11kscomm1s
saris voor het bezette Nederlandsche gebied, 
wordt bepaald: 
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Artikel x. 
Aan ambtenaren van het Staatsboschbe

heer kan door den Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Landbouw en Vis
scherij kosteloos een groote jachtakte tot aUe -
geoorloofd jachtbedrijf, met uitzondering 
van de valkenjacht, wprden uitgereikt. 

Artikel 2. 

Aan personen, die in hun hoofdberoep 
jachtopzichter zijn en die tevens een aan
stelling als onbezoldigd Rijks- of gemeente
veldwachter hebben, kan 'door den Secreta
ris-Generaal van het Departement v an La!}d
bouw en Visscherij . een groote jachtakte tot 
alle geoorloofd jachtbedrijf, met uitzonde
ring van de valkenjacht, tegen een door hem 
vast t~ stellen prijs worden uitgereikt. 

Artikel 3. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Landbouw en Visscherij is te allen 
tijde bevoegd de krachtens de beide v?rige 
artikelen uitgereikte groote jachtakten m te 
trekken. Artikel 4. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner a~ondiging. 

's-Gravenhage, x8 Augustus x942. 
S.-G. Dep. v. L. en V., H. M. HIRSCHFELD. 
S.-G. v . h. Dep. v. Just., SCHRIEKE. 

(Uitgeg. z8 Aug. z942) . 

(Stet. no. 200) 
18 Augustus 1942. BESLUIT van de Secre

tarissen-Generaal van de Departementen 
van Sociale Zaken en van Binnenl. Za
ken betreffende ongevallenverzekering 
van' het personeel der Rijksbrandweer. 

Op grond van§ I der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2_ en 
3 der Verordening N°. 3/1940 van den R1iks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

De bepalingen der Ongevallenwet 1921 zijn 
van toepassing op dengene, die in dienst is 
van den Staat der Nederlanden bij de R ijks
brandweer, ook gedurende zijn opleiding in 
Duitschland. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot I Augustus 1942. 

De afkondiging van dit besluit zal in de -
Nederlandsche Staatscourant p]aats vinden. 

's-Gravenhage, 18 Augustus 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 
S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

( Uitgeg. 14 Oct. 1942.) 

(Stet. no. 161) 
20 Augustus 1942. BESLUIT van dep 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel , Nijverheid en Scheep
vaa~t. N°. 44561 J .Z., Directie van 
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Handel en Nijverheid, tot wijziging van 
het Octrooireg]ement (Staatsblad 1921, 
n°. 1083). 

Op grond van § I der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette · Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 
Het Octrooireglement (Staatsblad 1921, 

n•. 1083), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 16 Mei 1936 (Staatsblad 1936, 
no. 643), ondergaat de volgende wijzigingen: 

a. artikel 5, lid 2, vervalt; 
het bestaande lid 3 wordt lid 2; • 
b. in artikel 6, lid 1, wordt in plaats van 

,,centrale afdeeling" gelezen ,. Voorzitter"; 
c. in artikel 8 wordt in den eersten volzin 

in plaats van .,de centrale afdeeling" gelezen 
, den Voorzitter'·' en v"ervalt in den tweeden 
,;.olzin het woord .,afdeeling" ; . 

d. artikel IO, lid I, wordt gelezen: 
,.1. De Voorzitter van den Octrooiraad 

regelt de werkzaamheden der afdeelingen van 
dien Raad ."; 

e. in artikel r I wordt in plaats van ,.de 
centrale afdeeling" gelezen ,.den Voorzitter" 
en in plaats van ,.haar" gelezen ,.hem"; 

f. in artikel 12, lid 1, wordt de tweede 
kommapunt vervangen door een punt en 
vervallen de woorden: ,.hij is belast met de 
uitvoering van de door de •Centrale Afdeeling . 
vastgestelde voorschriften en regelingen"; 

in artikel 12, lid 2, wordt in plaats van 
centrale afdeeling" gelezen ,. Voorzitter" ; 

" in artikel 12, lid 3, wordt in plaats van ,,de 
centrale afdeeling" gelezen ,,den Voorzitter"; 

in artikel 12, lid 4, vervallen de woorden 
die geen dee! uitmaken van de centrale 

~fdeeling, " en wordt in plaats van ,,het verlof 
van deze. Alle gewone leden Qehoeven voor 
afwezigheid gedurende eene week of !anger 
het verlof" gelezen ,,gedurende ten hoogste 
zes dagen het verlof van den Voorzitfer, voor 
langere afwezigheid dat"; . 

g. in a rtikel 13, lid 2, wordt m plaats van 
Octrooiraad" gelezen ,,Voorzitter"; 

" h. in artikel 15, lid 4, wordt in plaats van 
,.de centrale afdeeling" gelezen ,,den Voor-
zitter" · · 

i. in°artikel 19, lid 1, derden volzin, wordt 
in plaats van ,.centrale afdeeling" gelezen 
,-,Voorzitter"; . 

j . in artikel 20, tweeden volzm, wordt 
in plaats van ,,de centrale afdeeling" gelezen 

den Voorzitter"; 
" k. in artikel 34, lid r, 2°., wordt in plaats 
van Octrooiraad" gelezen ,.Voorzitter"; 

[. ;;,_ artikel 38, lid 2, wordt in plaats van 
_ ,,centrale afdee!ing" gelezen ,.Voorzitter" 

Artikel II. 
Dit besluit wordt afgekondigd in de Neder

landsche Staatscourant en treedt in werking 
met ingang van den dag na dien zijner af
kondiging. 

's-Gravenhage, 20 Augustus 1942. 

S.-G. v. h. Dep . v. H., N. en .S:·, 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 20 Aug. 1942.) 
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(Stet. 180) 
20 Augustus 1942. BESLUIT van den 

. Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming, 0.W.K. n°. 244, 
betreffende het medetellen van den tijd , 
na 10 April 1939 en v66r 15 Juli 1940 
in militairen dienst doorgebracht, voor 
diensttijd als onderwijzer. 

Op grond van artikel 2 van de Verordening 
N°. 137/1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche _gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
A!s diensttijd in den zin van artikel 3 van 

hoofdstuk V, § 1, van bijlage C van het 
Bezoldigingsb~sluit Burgerlijke R ijksambte
naren 1934 wordt mede aangemerkt de tijd, 
door den onderwijzer na 10 April 1939 en 
v66r 15 Juli 1940 in militairen d ienst doorge
bracht, voor zoover hij in het bezit was van 
een akte van bekwaamheid als onderwijzer 
en op r I April 1939 den leeftijd van 25 jaren 
had bereikt . 

Artikel 2 

D.it besluit treedt in werking met ingang 
van r September 1942. 

's-Gra11enhage, 20 Augustus 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. 0. , W. en K., J. VAN DAM. 

( Uitgeg. 16 Sept. 1942). 

( Stet. no. 164) 
25 Augustus 1942. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij, N°. 
25402, Rijksbureau voor de Voedsel
voorziening in Oorlogstijd, Afdeeling 
Algemeene ·Zaken, betreffende het 
scheidsgerecht, als bedoeld in artikel 13 
van het Organisat iebesluit Voedselvoor
ziening 1941. 

Op grond van artikel 13 vart het Organi
satiebesluit Voedselvoorziening 1941 en in 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 der• Ver
ordening N°. 3/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
wordt bepaald: 

§ 1. Bevoegdheid en samenstelling van het 
scheidsgerecht. 

Artikel 1. 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
,,Besluit": het Organisatiebesluit Voedsel

• voorzieninr- 1941 (n°. 69/ 1941); 
,,Secret&ris-Generaal" : de Secretaris-Gene

raal van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ; 

,,organisaties": de hoofdbedrijfschappen, 
bedrijfschappen en vakorganisaties, bedoeld 
in artikel 2 van het Besluit, zoomede door 
den Secretaris-Generaal aan te wijzen be
drijfsgroepen, onderbedrijfsgroepen, vak
groepen en ondervakgroepen, als bedoeld in 
artikel 2 jo. artikel 4, lid 1, van het Besluit; 

,,scheidsgerecht": het scheidsgerecht, als 
bedoeld in art ikel 13 van het Besluit; 

L. & S. 1942 

1942 

,,voorzitter": de voorzitter van een kamer, 
als bedoeld in artikel 7. 

Artikel 2. 

Bevoegd tot het aanhangig maken van een 
geschil, als bedoeld in artikel 13 van het 
Besluit, voor het scheidsgerecht is slechts hij, 
die ter zake rechtstreeks in zijn belangen 
wordt getroffen. 

Artikel 3. 
I. Het scheidsgerecht is samengesteld uit 

de navolgende leden: een voorzitter, een of 
meer ondervoorzitters, bijzittende leden en 
leden-vertegenwoordigers van de organi
saties. Aan het scheidsgerecht worden een · 
secretaris en adjunct-secretarissen toege
voegd. 

2. De voorzitter, ondervoorzitters, secre
taris en adjunct-secretarissen moeten in het 
bezit zijn van een aan een Rijks- of daar
mede gelijkgestelde Nederlandsche univer
siteit verkregen graad van doctor in de rechts
wetenschap of in de rechtsgeleerdheid of van 
de hoedanigheid van meester in de rechten, 
mits deze graad of hoedanigheid verkregen is 
op grond van het afleggen van een examen 
in het Nederlandsch burgerlijk en hande1s
recht, Staatsrecht en strafrecht. 

3. De voorzitter, ondervoorzitters, bij
zittende leden, secretaris en adjunct-secre
t arissen worden benoemd door den Secre
taris-Generaal. 

4. De leden-vertegenwoordigers van de 
organisaties en hun p)aatsvervangers worden 
door den Secretaris-Generaal benoemd op 
niet bindende voordracht van de hoofd
bedrijfschappen en de bedrijfschappen, die 
niet onder een hoofdbedrijfschap ressorteeren. 
De hoofdbedrijfschappen en de bedrijf
schappen, die niet onder een hoofdbedrijf
schap ressorteeren, maken deze voordracht 
op, gehoord de onder hen ressorteerende 
organisaties, welke het recht hebben voor 
den tak van bedrijf, welke zij vertegenwoor
digen, aanbeveling te doen voor een zoodanig 
aantal leden en plaatsvervangers als door de 
hoofdbedrijfschappen ,en de bedrijfschappen, 
die niet onder een hoofdbedrijfschap res
sorteeren, in overleg met den voorzitter van 
het scheidsgerecht is vastgesteld. Indien de 
hoofdbedrijfschappen en de bedrijfschappen, 
die niet onder een hoofdbedrijfschap ressor
teeren, geen voordracht opstellen binnen een 
door den Secretaris-Generaal gestelden· ter
mijn, benoemt deze. zond'e~ voordracht. 

5. De secretaris is het hoofd van het secre
tariaat. 

Artikel 4, 
1. De voorzitter, ondervoorzitters en 

overige leden van het scheidsgerecht warden 
voor den tijd van 4 jaar benoemd. 

2. Tusschentijds kunnen de leden van het 
scheidsgerecht anders dan op verzoek slechts 

1ontslagen worden: • 
a. wanneer zij bij onherroepelijk geworden 

rechterlij~ uitspraak wegens misdrijf tot 
gevangenisstraf of hechtenis zijn veroordeeld; 

b. wegens wangedrag of onzedelijkheid of 
bij herhaaldelijk gebleken achteloosheid in de 
uitoefening van hun functie; 

c. wegens het plegen van handelingen, in 
strijd met de voorschriften van artikel 6; 

- 9 

, . 
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d. wanneer de Secretaris-Generaal een 
door een lid van bet scheidsgerecht aanvaard 
ambt of functie onvereenigbaar acht met 
bet lidmaatschap van bet scheidsgerecht. 

3. De Secretaris-Generaal kan, in afwach
·ting van bet resultaat van een in verband 
met bet bepaalde in bet vorig lid in te stellen 

, onderzoek, tot schorsing overgaan. 

Artikel 5. 
r. De voorzitter, ondervoorzitters, leden 

van bet scheidsgerecht, de secretaris en de 
adjunct-secretarissen genieten vergoedingen, 
die door den Directeur-Generaal van de 
Voedselvoorziening, in overleg met de hoofd
bedrijfschappen en de bedrijfschapi\en, die 
niet onder een hoofdbedrijfschap ressor
teeren, nader worden vastgesteld. 

2. De in het voorgaande lid bedoelde ver.- ' 
goedingen en de kosten van het scheids
gerech t komen ten laste van de hoofdbedrijf
schappen en de bedrijfschappen, die niet 
onder een hoofdbedrijfschap ressorteeren, 
volgens een nader door den Directeur-Gene
raal van -de ,Voedselvoorziening vast te 
stellen verhouding. 

Artikel 6. 
r. Het is den leden van bet scheidsgerecht 

verboden: _ 
q. hetgeen zij als zoodanig te weten zijn 

gell:omen verder bekend te maken dan voor 
de uitoefening van hun functie gevorderd 
wordt; · 

b. over een voor hem aanhangig geding of 
een geding, dat naar zij weten of vermoeden 
voor hen aanhangig zal worden, zich in te 
laten in eenig onderhoud of gesprek met par
tijen of hun raadslieden of van dezen eenige 
bijzondere inlichting of schrifte!ijk stuk aari 
te nemen . 

2. De onder a omschreven verbodsbepa
ling geldt ook voor den secretaris en de 
adjunct-secretarissen. 

Artikel 7, 
r. H et scheidsgerecht berecht in een 

karner, bestaande uit drie leden: een voor
zitter, als hoedanig alleen de voorzitter van 
bet scheidsgerecht of een ondervoorzitter kan 
optreden, een bijzittend lid en een lid-ver
tegenw'oordiger van de bij het geschil be-

. trokken organisatie, die . door den voorzitter 
van het scheidsgerecht voor het betrokken 
geschil of groep van geschillen het meest 
deskundig wordt geacht. 

2. Het scheidsgerecht kan uit meer kamers 
bestaan. 

3. De voorzitter van het scheidsgerecht 
stelt de samenstelling van de kamers vast, 
wa:arin hij te alien tijde wijziging kan aan
brengen. 

§ 2. Van de contradictoire behandeling van een 
geschil. 

Artikel 8. 
In het geding is: 
a. verzoeker degene, die het geschil aan

hangig rnaakt; 
b. verweerder degene, tegen wien bet ge

schil aanhangig wordt gemaakt. 
Artikel 9, 

Natuurlijke personen, onbekwaarn om in 
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rechte op te treden, worden vertegenwoor
digd do·or bun vertegenwoordigers naar bur
gerlijk recht. 

Artikel 10. 

I. Partijen of haar vertegenwoord igers 
procedeeren in persoon of bij gemacht igcle. 

2, De partij, haar vertegenwoordiger of 
, haar gemachtigde kan zich in bet ged ing 

, bedienen van den b ijstand van een raadsm an 
en zich, behoudens in het geval, voorzien 
in artikel 18, lid 4, door dezep doen verge
zellen, waar zij in liet geding optreeat. 

3. Als gemachtigden of raadslieden kunnen 
all~en optreden in het Rijk gevestigde per-
sonen. 1 

4. Zij moeten, desgevorderd, hun be{roegd
heid aantoonen door het overleggen eener 
schriftelijke volmacht. 

5. Advocaten en procureurs, als raadslieden 
optredende , zijn tot deze overlegging niet 
gehouden. 

6. De kamer kan weigeren bepaalde per
sonen, die niet advocaat of procureur zijn, a ls 
gemachtigden of raadsliedert toe te laten. 

Artikel 11. • 

I. Ieder, die in den loop van het geding 
ingevolge de voorschriften van dit besluit 
ambtshalve of door een partij als getuige, des
kundige of partij, de vertegenwoordiger van 
een . onbekwarne daaronder begrepen, is 
opgeroepen, is verplicht aan die -oproeping 
gevolg te geven. 

2. Getuigen en deskundigen zijn verplicht 
in de gevallen, bij dit besluit bepaald, den 
eed of de belofte te doen en getuigenis af te 
leggen of hun diensten als deskundige te ver
leenen, een en antler behoudens het recht van 
verschooning overeenkomstig de artikelen 
217-219 van het Wetboek van Strafvor
dering. 

Artikel 12. 

I. De geschillen, waarvoor in een wettelijk 
voorschrift op het gebied der voedselvoor
ziening geen beroepstermijn is gesteld, worden 
aangebracht bi~ het scheidsgerecht binnen 
2 maanden na den dag, waarop de aange
vallen beslissing of handeling of weigering 
genomen, verricht of uitgesproken is. 

2. De organisatie wordt geacht de weige
ring tot het nemen van een beslissing of bet 
verrichten van een handeling te hebben uit
gesproken,. indien zij binnen den daarvoor 
bepaalden tijd of, waar een tijdsbepaling ont
breekt, binnen redelijken tijd een verplichte 
beslissing niet genomen of een verplichte 
handeling niet verricht heeft. In dit geval 
loopt de terrnijn van 2 rnaanden van den dag, 
waarop de weigering geacht wordt te zijn 
uitgesproken. 

3. Hij , die een geschil aanbrengt na den 
in het voorgaande lid bepaalden termijn, 
wordt niet op grond daarvan niet ontvan
kelijk verklaard, indien hij ten genoegen van 
het scheidsgerecht aantoont, bet geschil te · 
hebben aangebracht binnen 2 maanden na 
den dag, waarop hij van de aangevallen be
slissing of handeling of weigering redelijker
wijs heeft .kunnen kennis dragen. 

4. Voor zoover een handeling strekt ter uit
voering van een beslis:;ing, is hij, die het 
gescqil omtrent de haedeling aanbrengt , niet 
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ontvankelijk, indien hij niet tijdig-een geschil 
omtrent de beslissing heeft aangebracht. 

Artikel 13. 
1. Het geding wordt aanhangig gemaakt 

door het inzenden van een door den ver
zoeker onderteekend verzoekschrift in vijf
voud bij den secretaris en, tenzij in een wet
telijk voorscqrift op het gebied der voedsel
voorziening een lager bedrag is vastgesteld, 
storting van een bedrag van f 25 bij het 
scheidsgerecht. 

2. Op verzoek van den verzoeker kan de 
voorzitter, indien h em summierlijk is ge
bleken, dat de verzoeker niet of uiterst be
zwaarlijk aan de storting van een bedrag, als 

• bedoeld in het' voorgaande lid kan voldoen, 
hem geheel of gedeelte!ijk van het storten van 
bedoeld bedrag vrijstellen. 

3. Zoo spoedig mogelijk na ontvangst van 
het verzoekschrift bepaalt de voorzitter van 
het scheidsgerecht, welke kamer di! zaak zal 
berechten en gee ft hij, zoo hij zelf niet als 
voorzitter zal optreden, van zijn beschikking 
kennis aan den voorzitter van die kamer. 

4. De secretaris zendt onverwijld , een 
afschrift van het verzoekschrift aan de weder
partij en een aan den voorzitter en ieder der 
leden van de kamer, die in de zaak; zal recht
spreken. 

Artikel 14. 
1. Het verzoekschrift houdt in: 
a. den naam en de woonplaats van den 

verzoeker en, indien hij een vertegenwoor-
diger heeft, va1' dezen; , 

b. · een duidelijke omschrijving van het 
geschil en een bepaalde vordering. 

2 . De voorzitter wij.st den .verzoeker, die 
het bepaalde jn het voorgaande lid niet in 
acht heeft gerl.omen, op het verzuim en noo
digt hem uit dit te herstellen. 

3. Indien de . verzoeker het verzuim niet 
binnen den door den voorzitter gestelden 
termijn heeft hersteld, kan de voorzitter 
weigeren het verzoekschrift in behandeling 
te nemen. 

Artikel 15. 
1,. De verweerder dient binnen 3 weken 

na den datum van het schrijven, waarmede 
hem een afschrift van het verzoekschrift 
wordt toegezonden, een verweerschrift in 
vijfvoud in bij den secretaris van het scheids-
gerecht. ' 

2. De voorzitter kan dezen termijn op 
verzoek verlengen. 

3. De secretaris zendt een afschrift toe aan 
den verzoeker en een aan den voorzitter en 
aan ieder der leden van de kamer, die de zaak 
zal berechten. 

Artikel 16. 
1. Na indiening van het verweerschrift of,' 

wanneer geen verweerschrift is ingediend, na 
het verloopen van .den daarvoor gestelden 
termijn bepaalt de voorzitter der ka~er 
p!aats, dag en uur, waarop de kamer zitting 
zal houden ter behandeling der zaak. 

2. De secretaris roept beide partijen schrif
telijk tot de zitting op met vermelding van 
p!aats, dag en !mr. 

Artikel 17. _ 
1. V66r den aanvang der behandeling 
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eener zaak ter zitting kan, op verzoek van 
elke partij, elk der leden, die over de zaak 
zitten, worden gewraakt in de gevallen, als 
vermeld in artikel 30 van het Wetboek van 
Burgerlijke Regtsvordering. 

2. In dezelfde gevallen kunnen de leden 
van de kamer zich verschoonen. 

Artikel 18. 
1 . De kamer kan bevelen, dat een partij 

zal worden opgeroepen om op een bepaalde 
zittin•g in persoon te verschijnen tot het geven 
van inlichtingen. Geldt dit bevel een natuur
lijk persoon, onbekwaam om in rechte op te 
treden, dan vermeldt het tevens, hetzij dat 
deze onbekwame in persoon of bij zijn wette
lijken vertegenwoordiger, hetzij dat beiden 
zullen verschijnen. 

2. De oproeping geschiedt door den secre
taris. 

3. De opgeroepenen kunnen ook te zamen 
worden gehoord. -

4- De kamer kan de tegenwoordigheid bij 
het verhoor verbieden van gemachtigden, 
raadslieden of anderen, wier aanwezigheid 
ongewenscht voorkomt. 

5- Indien een partij niet aan de oproeping 
gehoor geeft, zal de kamer daaruit zoodanige 
gevolgtrekkingen kunnen maken als haar 
juist zal voorkomen. 

Artikel 19. 

De voorzitter is bevoegd ambtshalve, al 
dan niet op grond van een daartoe strekkend 
verzoek van een partij, bepaalde getuigen of 
deskundigen ter zitting te doen oproepen of 
met een werkzaamheid te belasten. 

Artikel 20. 

1. Partijen kunnen getuigerr en deskun
digen medebrengen ter zitting of bij deur
waardersexploot oproepen om aldaar te ver
schijnen,. 

2. De na,,men der getuigen en deskundigen, 
die geqagvaard zijn of ter zitting zullen 
worden medegebracht, worden door partijen 
ten minste drie dagen v66r de zitting aa'n den 
voorzitter medegedeeld. 

;i- Deurwaarders hebben voor de werk
zaamheden, ingevo!ge de bepaling van het 
eerste lid door hen verricht, aanspraak op 
belooning ten laste van de partij, welke hen 
in het .werk heeft gesteld, overeenkomstig de 
bepalingen van .het tarief van gerechtskosten 
in strafzaken. 

Artikel 21. 

De namen der getuigen en desk undigen, 
krachtens de beide voorgaande artikelen 
opgeroepen, -worden door den secretaris zoo 
spoedig moge!ijk aan partijen medegedeeld. 

Artikel 22 . 

I. De getuigen en deskundigen zullen zich, 
zonder verlof der kamer, niet van een schrif
telijk opstel mogen bedienen. 

2. Zij geven v66r den aanvang van hun 
verhoor hun namen, voornamen, beroepen en 
woonplaatsen op en doen, alvorens hun ver
klaringen af te leggen: in handen van den 
voorzitter den eed of de belofte; de getuigen, 
dat zij zullen zeggen de geheele waarheid en 
niets dan de waarheid; de deskundigen, dat 
zij vers!ag zullen doen naar hun geweten. 

• 
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3. De kamer kan bevelen, dat bepaalde 
personen zullen worden gehoord zonder het 
afleggen van eed of belofte. 

4. Ambtshalve of op verzoek van een der 
partijen kan de kamer bevelen, ~at de ve~: 
klaring van een getuige, deskund1ge of part1J 
geheel in het proces-verbaal der zitting zal 
worden opgenomen. Aan zoodanig bevel 
woriit terstond gevolg gegeven, waarna het 
in schrift gestelde aan den getuige, deskun
dige of partij wordt voorgelezen en door 
dezen met den voorzitter en den secretaris 
wordt onderteekend. Heeft onderteekening 
niet plaats dan wordt de reden daarvan in 
het proces-verbaal vermeld. 

.5.. De kamer kan bevelen; dat geen verder 
verhoor van getuigen of deskundigen zal 
plaats hebben, wanneer naar _haar oordeel 
door de reeds gehoorde getmgen en de_s
kundigen de feiten voldoende tot klaarhe1d 
zijn gebracht. . 

6. De kamer kan bevelen, dat getuigen en 
deskundigen, die hoewel wettelijk opgeroepen 
niet zijn vei:schenen, door de openbare macht 
voor haar worden gebracht om aan hun ver
plichting te voldoen. 

Artikel 23 . 
1. Getuigen en deskundigen ontvangen een 

vergoeding overeenkomstig de bepalingen 
·van de wetten van 28 Augustus en 29 Augus
tus 1843 (Staatsblad nos. 37, 38, 39, 40, 41, 

.., 66 67) tot vaststelling v.an het tarief van 
ju~titiekosten en salarissen in burgerlijke 
zaken. · 

2. Getuigen en deskundigen, die door 
partijen ter zittin~ zijn opgeroepen ~f aldaar 
of bij het voorbere1dend onderzoek z1Jn mede
gebracht of, in verband met een aanhangig 
geding, met een opdracht zijn belast, ont
vangen van partijen een vergoeding overeen
komstig gemeld tarief. Afwijkenqe afspraken 
zijn niet verbindend. 

3. De voorzitter, voor wien het geding 
dient of heeft _gediend, begroot de ingevolge 
de twee voorgaande leden verschuldigde 
vergoeding, waarbij m et noodeloos gemaakte 
kosten geen rekening wordt gehouden. 

I 

Artikel 24. 
1. De kamer kan ambtshalve of op verzoek 

van een der partijen het onderzoek schorsen 
tot het bij het 1:iesluit tot schorsing vermelde 
of tot een nader door den voorzitter vast te 
stellen tijdstip. 

2. Indien het onderzoek is geschorst tot 
een nader door den voorzitter vast te stellen 
tijdstip, doet de secretaris zoodra mogelijk 
mededeeling van dat tijdstip aan de partijen. 

Artikel 25. 
1. Voordat de 'behandeling der zaak ter 

zitting wordt gesloten, heeft ieder der par
tijen het recht het woord te voeren. De kamer 
kan evenwel de pleidooien doen eindigen, 
wanneer naar haar oordeel de zaak voldoende 
is toegelicht. 

2. Zoodra het onderzoek ter zitting vol
tooid is, wordt dit door den voorzitter ge
sloten. Deze deelt vervol~ns mede, wanneer 
de uitspraak zal worden gedaan. Indien geen 
der leden van de kamer zich daartegen verzet, 
is de voorzitter bevoegd te bepalen, dat 
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terstond na de raadkamer mondeling uit
spraak zal worden gedaan. 

3. Blijkt tijdens de behandeling in raad
kamer, dat het onderzoek niet volledig is 
geweest, dan kan de kamer · gelasten, dat op 
een daarbij aangewezen of nader door den 
voorzitter vast te stellen zitting het onder
zoek wordt hervat. 

4. De kamer beslist met meerderheid van 
stemmen. 

§ 3. Van de niet contradictoire behandeling 
van een geschil. 

Artikel 26. 
1. De voorzitter van het scheidsgerecht 

•kan bepalen, dat in een bepaald geval of in 
nader door hem vast te stellen groepen van 
gevallen het geschil niet als een contradictoir 
geding, als omschreven in. § 2, wordt be
handeld. 

2. In dat geval stelt de secretaris een 
onderzoek in. 

3. De organisaties of andere door den 
Secretaris-Generaal met name aan te wijzen 
instanties zijn verplicht, den secretaris alle 
voor het onderzoek vereischte medewerking 
te verleenen, zoomede hem inzage te geven 
van alle boeken en bescheiden en alle ge
vraagde inlichtingen te verschaffen, die ter 
beoordeeling van het geschil noodig zijn. 

Artikel 27. 
1. Nadat het onderzoek gesloten is, stelt 

de secretaris den voorzitter van de kamer, 
die voor het betrokken geschil of voor een 
bepaalde groep van geschillen, waartoe de 
betreffende zaak behoort, is aangewezen, 
daarvan in kennis. , 

2 . Indien de voorzitter een zaak eenvoudig 
acht, is hij bevoegd een beslissing te nemen 
zonder de overige leden van de kamer te 
raadplegen. 

3. In alle andere gevallen legt de voor
zitter de zaak aan de overige leden van de 
kamer ter beoordeeling voor, hetgeen schrif
telijk of ter zitting kan geschieden. De kamer 
beslist met meerderheid van stemmen. 

4. Indien de verzoeker een verzoek heeft 
gedaan, als omschreven in artikel 28, lid 3, 
en de voorzitter daaraan gevolg heeft ge
geven, wordt de zaak ter zitting behandeld. 
Op verzoek van den verzoeker kan deze, 
tenzij de voorzitter dit voor de beoordeeling 
van de zaak niet noodig acht, ter zitting 
gehoord worden. 

Artikel 28. 
Indien de zaak ter zitting wordt beha_ndeld, 

ge!den de navolgende bepalingen: 
1. De voorzitter kan den verzoeker, ge

tuigen en deskundigen ter zitting doen op
roepen. Artikel 11 vindt overeenkomstige 
toepassing. 

'I,· De verzoeker kan zich door een raads
man doen bijstaan. Artikel 18 vindt overeen
komstige toepassing. 

3. De verzoeker kan den voorzitter, echter 
ten minste 3 dagen v66r de zitting, ver
zoeken, bepaalde met name genoemde ge
tuigen of deskundigen te h1'oren. De voor
zitter kan een of meer dezer getuigen of des
kundigen ter zitting doen oproepen. 

4. Ieder. die vanwege den v'oorzitter is 



133 

opgeroepen, is verplicht aan die oproeping 
gehoor te geven. 

5. De oproepingen, bedoeld in lid I en 3, 
geschieden door den .secretaris. · 

6. Artikel 22 vindt overeenkomstige toe-
passing. ... 

7. Artikel 23, lid I, vindt overeenkomstige 
toepassing. De voorzitter begroot de ver
schuldigde vergoeding, waarbij hij met noode
loos gemaakte kosten geen rekening houdt. 

§ 4. Van het kart geding. 

Artikel 29. 

I. In alle zaken, waarin het belang van 
den verzoeker een voorloopige beslissing 
vordert, kan deze bij een met redenen om
kleed verzoekschrift aan den voorzitter van 
het scheidsgerecht een voorloopige beslissing 
vragen. 

2. De voorzitter van het scheidsgerecht of 
1e voorzitter van de kamer, aan wie de hoofd
zaak is toegewezen, beslist op dit verzoek 
na de betreffende organisatie, tenzij dit door 
omstandigheden n iet mogelijk is, gehoord 
te hebben. 

3. H et verzoek mist schorsende kracht. 
4. De voor'zitter deelt zijn beslissing zoo 

spoedig mogelijk mede aan den verzoeker en 
de betreffende organisatie . Artikelen 30, 
31 en 32 vinden overeenkomstige toepassing. 

5. Tegen d eze uitspraak bestaat geen voor
ziening. Zij heeft geen beteekenis vo.or de 
beslissing van het scheidsgerecht in de hoofd-
zaak. 1 

§ 5. Van de uitspraak. 

Artikel 30. 
I. Bij de uitspraak kan het scheidsgerecht 

bepalen, dat de organisatie overeenkomstig 
de uitspraak haar besluit zal verniet igen of 
wijzigen of, indien het geschil een handeling of 
weigering om te handelen of te besluiten 
betreft, op welke wijze d e organisatie zal 
handelen of besluiten. 

2. Het scheidsgerecht kan bovendien, 
wanneer daartoe grond bestaat en het ver
zoekschrift een daartoe strekkende vordering 
inhoudt, de organisat ie veroordeelen tot ver
goeding aan den verzoeker van de door hem 
geleden schade. 

3. Indien het scheidsgerecht tot vergoe
ding van schade veroordeelt, bepaalt het bij 
de uitspraak het bedrag der schad evergoe
ding. 

4. Van vorderingen tot schadevergoeding 
op grond van klachten, dat besluiten, han
delingen of weigeringen om te besluiten of te 
handelen van een organisatie in strijd zijn 
met een wettelijk voorschrift op het gebied 
der voedselvoorziening, neemt de burgerlijke 
rechter geen kennis. 

Artikel 31. 
I. Indien · de organisatie geen gevolg geeft 

aan de uitspraak van het scheidsgerecht, als 
bedoeld in lid I van het voorgaande artikel, 
kan het schei dsgerecht op verzoek van de 
wederpartij bepalen, dat, indien, zoolang of 
zoo dikwijls de organisatie aan het bepaalde 
in de uitspraak niet voldoet, door haar zal 
zijn verbeurd verklaard een door het scheids
gerecht vast te stellen dwangsom . 
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2. Deze dwangsom wordt verhaald op de 
in het volgend artikel aangegeven wijze. 

Artikel 32. 

De uitspraak, voor zoover zij strekt tot . 
betaling van een bepaald geldsbedrag, kan 
ten uitvoer worden gelegd o~ereenkomstig 
de voorschriften van het Tweede Boek van 
het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering. 

Artikel 33. 
I. De kosten van het geding, waaronder 

vallen de kosten, ~ls bedoeld in artikel 23, 
warden gebracht ten laste van de partij, die 
in het ongelijk is gesteld. Worden partijen 
over en we7r voor een dee! in _ het ongelijk 
gesteld, dan kunnen die kosten in een door de 
kamer vast te stellen verhouding over par
tijen warden verdeeld . De kamer zal de 
kosten, die noodeloos warden veroorzaakt, 
kunnen brengen ,ten laste van de partij, dis 
deze heeft veroorzaakt. 

2. Het bedrag der. kosten wordt bij de 
u itspraak vastgesteld. 

3 . Artikel 32 is van overeenkomstige toe
passing. 

4. Het in d e voorgaande leden bepaalde 
geldt niet , indien het geschil wordt behan
deld op de wijze, als aangegeven in § 3. 

Artikel 34. 

I. De uitspraken zijn gedagteekend en 
behelzen: 

a. de namen en woonplaatsen der partijen 
en van ,haar wettelijke vertegenwoordigers 
en haar gemachtigden; 

b. de gronden der uitspraak; 
c. een stellige beslissing; 
d. de(n) naam (namen) van hem of hen, 

die over de zaak gezeten heeft (hebben). 
2. De uitspraak wordt door den voorzitter 

en den secretaris onderteekend. 
3. Van deze uitspraak wordt partijen bij 

aangeteekend schrijven kennis gegeven. 
4. Een afschrift van de uitspraak wordt 

den Secretaris-Generaal toegezonden. 

Artikel 35. 

Indien de Secretaris-Generaal van oordeel 
is, dat de uitspraak daarmate strijdig is met 
het algemeen belang, dat deze daarom niet 
ten uitvoer kan word~n gelegd, is de Secre
taris-Generaal bevoegd, binnen een maand 
na de uitspraak van het scheidsgerecht de 
uitspraak. te vernietigen en de gevolgen van 
deze vernietiging te regelen. 

§ 6. Slotbepaling. 
Artikel 36. 

I. Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

2. Het wordt aangehaald als: Reglement • 
scheidsgerecht voor de voedselvoorziening. 

's-Gravenhage, 25 Augustus 1942. 
S .-G. v. h. Dep. v. L. en V., H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg.' 25 Aug. 1942.) 
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(Stet. no. 165) 
25 Augustus 1942. EERSTE BESLUIT van 

den Secretaris-Generaal voor Bijzondere 
Economische Zaken ter uitvoering van 
het besluit N°. 218/1941 betreffende het · 
Verzekeringswezen, 

Op grond van artikel 2 van het besluit 
No. 218/1941 betreffende het Verzekerings
wezen en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 
I. Er is een Verzekeringsraad, welke te 

's-Gravenhage is gevestigd. . 
2. De voorzitter, de plaatsvervangende 

voorzitter, de overige leden en de secretaris 
van den Verzekeringsraad worden door den 
Secretaris-Generaal_ tot wederopzeggens be
noemd . 

3. De vooq:itter en de beide plaatsver
vangende voorzitters der Hoofdgroep ,Ver
zekering" worden door den Secretaris-Gene
raal tot lid van den Verzekeringsraad be-
noemd. ' 

Artikel 2. 

De Verzekeringsraad dient den Secretaris
Generaal op <liens verzoek dan we! uit eigen 
beweging van advies in principieele bedrijfs
technische, economische en organisatorische 
aange!egenheden op het gebied van het ver
zekeringswezen. 
- Artikel 3. 

1. De Verzekeringsraad wordt naar be
hoefte door den voorzitter bijeengeroepen. 
De voorzitter is verplicht den raad bijeen 
te roepen, indien de Secretaris-Generaal dan 
w.el de voorzitter der Verzekeringskamer 
zulks verlangt. 

2. Tot deelneming aan de bijeenkomsten 
van den raad worden mede de ,Secretaris
Generaal en de voorzitter van de Verzeke
ringskamer opgeroepen. Zij ontvangen tijdig 
alle mededeelingen en stukken, welke de 
leden van den Raad in verband met de 
besprekingen ontvangen. De voorzitter van 
de Verzekeringskamer is bevoegd zich door 
een lid dier Kamer te doen vervangen. 

3. De Verzekeringsraad kan deskundigen, 
ambtenaren en andere personen uitnoodigen 
de bijeenkon;isten van den Raad bij te wonen 
ten einde van voorlichting te dienen of inlich
tingen te verschaffen. 

Artikel 4. 
Een advies van den Verzekeringsraad 

wordt door den voorzitter na overleg met de 
overige leden van den Raad vastgesteld . 
Tegelijk met de verzending van een advies 
wordt een afschri ft daarvan aan de Ver
zekeringskamer toegezonden. 

Artikel 5. 
Deze beschikk ing treedt in werking oP den · 

dag barer afkondiging in de Nederlandsche 
Staatscourant en kan worden aangehaald als 
,,Besluit Verzekeringsraad 1942". 

's-Gravenhage, 25 Augustus 1942. 
S.-G. v. Bijz. Econ. Zaken, · 

M. M. 1ROST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg . 26 Aug. 1942.) 
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(Stet. no. 168) 
25 Augustus 1942. BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming, N°. 240 O.W.K., tot wijzi
ging van het Rechtspositiebesluit N .0. 
1935 (besluit van 6 Augustus 1935, 
Staatsblad no. 501, laatstelijk gewijzigd 
bij besluit van 30 Maart 1940, Staats
blad no. 362). 

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

Artikel 1. 

Het eerste lid van artikel 3 van het Rechts
positiebesluit N.0. 1935 wordt gelezen als 
volgt: 

,,1. Tot de eerste klassen van de scholen, 
bedoeld in artikel II, eerste lid, der Nijver
heidsonderwijswet, worden alleen toegelaten 
zij, die bij den aanvang van den cursus, wel
ken zij wenschen te volgen, onderscheiden
lijk aan de in de tabel genoemde vereischten 
voldoen of die een daarmede overeenkomen
de vooropleiding hebben genoten. 

Soo;t van school . 

A. dagscholen, be
doeld onder a en b 

B. dagscholen, be
doeld onder c, d 
ene 

C. avondscholen en 
cursussen 

Vereischte voor toe
lating 

het doorloopen heb
ben van het eerste 
leerjaar van de -
school voor voort
gezet gewoon la
ger onderwijs c.q. 
van het zevende 
leerjaar van de 
school voor ge
woon lager onder-
wijs. · 

bet doorloopen heb
ben van het zesde 
leerjaar van de 
school voor ge
woon lager onder
wijs-. 

het niet meer leer
plichtig zijp inge
volge de Leer
plichtwet. 

Artikel 2. 

Het vierde lid van artikel 5 van voor
meld besluit wol'dt gelezen als volgt:: 

4. Leerlingen, die nog leerplichtig zijn 
ingevolge de Leerplichtwet, worden door den 
directeur, onder goedkeuring van het be
voegd gezag, van de school verwijderd, in
dien zij zonder geldige reden herhaaldelijk 
verzuimen. 

Het bevoegd gezag doet den inspecteur 
van het lager onderwijs, in wiens ambtsge
bied de leerling woont, onvervvijld mededee
ling van naam, voomamen, geboortedatum 
en woonplaats van ·den verwijderde. 
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Artikel 3. 
1. Dit besluit treedt in werking op 1 

September 1942. 
2. Artikel I vindt voor elke van de on

der A in artikel I bedoelde scholen eerst toe
passing met ingang van den dag, waarop na 
1 September 1942 het nieuwe schooljaar aan
vangt. 

's-Gravenhage, 25 Augustus 1942. 

S.-G. v. h. Dep. v. 0., "W. en K., J. VAN DAM. 

(Uitgeg. 31 Augustus 1942.) 

" (Stet. no. 165) 
25 Augustus 1942. · EERSTE BESLUIT van 

den Secretaris-Generaal voor Bijzondere 
Economische Zaken ter uitvoering van 
het Besluit No. 218/1941 betreffende het 
Verzekerings.wezen. (Besluit Verzeke
ringsraad 1942). 

Op grond van artikel 2 van het Besluit 
N°. 218/1941 betreffende het Verzekerings
wezen en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 van de Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscotnmissaris voor het bezette Neder
landsche _gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
r. Er is een Verzekeringsraad , welke te 

's-Gravephage is gevestigd. 
2. De voorzitter, de plaatsvervangende 

· voorzitter, de overige leden en de secretaris 
van den Verzekeringsraad worden door den 
Secretaris-Gener.aal tot wederopzeggens be-
noemd. · 

3. De voorzitter en de beide plaatsver
vangende voorzitters der Hoofdgroep ,,Ver
zekering" worden door den Secretaris-Gene
raal tot lid van den Verzekeringsraad be-
noemd. Artikel 2. 

De Verzekeringsraad dient den Secretaris
Generaal op diens , verzoek dan we! uit eigen 
beweging van advies in principieele bedrijfs
technische, economische en organisatorische 
aangelegenheden op het gebied van het ver
zekeringswezen. 

Artikel 3. 
r. De Verzekeringsraad wordt naar be

hoefte door den voorzitter bijeengeroepen. De 
voorzitter is verplicht. den Raad bijeen te 
roepen, indien de Secretaris-Generaal dan 
we! de voorzitter der Verzekeringskamer 
zulks verlangt. 

2. Tot deelneming aah de bijeenkomsten 
van den Raad worden mede de Sec;retaris
Generaal en de voorzitter van de Verzeke
ringskamer opgeroepen. Zij ontvangen tijdig 
alle mededeelingen en stukken, welke de le
den van den Raad in verband met de bespre
kingen ontvangen. De voorzitter van de Ver
zekeringskamer is bevoegd zich door een lid 
dier Kamer te doen vervangen. 

3. De Verzekeringsraad kan deskundigen, 
ambt~naren en andere personen uitnoodigen 
de bijeenkomsten van den Raad bij te wonen 
ten einde van voorlichting te dienen of in
lichtingen te verschaffen. 

Artikel 4. 
Een advies van den Verzekeringsraad 
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worch door den voorzitter na overleg met de · 
overige leden van den Raad vastgesteld. 
Tegelijk met de verzending- van een advies 
wordt een afschrift daarvan aan de Verzeke-
ringskamer toegezonden. ' 

Artikel 5. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging in de Ned. Staatsc. en 
kan worden aangehaald als ,,Besluit Ver
zekeringsraad 1942". 

's-Gravenhage, 25 Augustus 1942. 
S.-G. u. Bijz. E Z., M.M. ROST v. ToNNINGEN. 

( Uitgeg. 26 Augustus 1942.) 

(Stet. 186) 
25 Augustus 1942. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken N°. ro30 
E/doss. 2, Afd. Volksgezondheid, tot .,. 
wijziging van de Vleeschkeuringswet 
(Staatsblad 1929, n°. 524). 

Op grond van' § 1 der Verordening no. 
23/1940 ep in overeenstemming met de§§ 2 
en 3 der Verordening n°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaa!d : 

Artikel r. 
De Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, 

n°. 524) wordt als volgt gewijzigd: 

I. 
Artikel 8, eerstelid, wordt gelezen als volgt: 
,,r. Indien vleesch, gekeurd volgens de 

bepalingen van deze wet of van de Veewet in 
een andere gemeente, niet behoorende tot de , 
groep van gemeenten, welke overeenkoms 
het bepaalde in artikel 20, derde lid, gezamen
lijk den keuringsdienst regelen en van waar
uit het vleesch afkomstig is, wordt ingevoerd, 
wordt het in die gemeente onderworpen aan 
een onderzoek, of sedert de k.,euring in de ge
meente van uitvoer veranderingen zijn opge- , 
treden, waardoor het voorwaardelijk goed
gekeurd of afgekeurd moet worden." 

II. 
Artikel 8, tweede lid, wordt genummerd 3 ; 

ingevoegd wordt een nieuw tweede lid, lui
dende: 

,,2. De Secretaris-Generaal van het De
partement van· Sociale Zaken kan aan ge
meenten of aan groepen van gemeenten, als , 
bedoeld in het eerste lid, van het in het eerste 
lid bepaalde ontheffing verleenen. Alsdan is 
voor deze gemeente of voor deze groep van 
gemeenten het onder e bepaalde van artikel 
21 niet van toepassing.~• 

III. 
In de,artikelen 9 en 50 wordt in plaats van · 

,,wet op de uitvoerkeuring van vleesch 195)7 
(Staatsblad n°. 217)" gelezen: Veewet. 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dalt na 

dien van zijn afkondiging. 
's-Gra.venhage, 25 Augustus 1942. · 

Wnd. S.-G. ~ h. Dep. u. S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 24 Sept. 1942,) 
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(Stet. 172) 
27 Augustus 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Financien tot intrekking van den zil
veren rijksdaalder, gulden, halve gulden, 
het zilveren vijf-en-twintig-cent5tuk en 
tiencentstuk en het bronzen twee-en
een-halve-centstuk. 

Op grond van § I van de Verordening 
N°. 23/ 1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/ 1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Arfikel 1. 
In de Muntwet 1901 (Staatsblad n,0 • 132), 

laatstelijk gewijzigd bij het Be5fuit van den 
Secretaris-Gener,aal van het Departement 
van Financien vari 13 Maart 1942 (Neder
landsche Statitscourant van 13 en 14 Maart 
1942, n°. 51), worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

Art. 2. Het bepaalde onder A, I , b, en A. 
II, a, vervalt. Van het pepaalde onder A, II, 
b, ver, allen de woorden ,,de twee-en-een
halve-cent". 

In artikel 3 vervallen het tweede, vierde 
en vijfde lid. 

Art. 4 '1.ervalt. 
Art. 6 . In de tabel vervalt hetgeen betrek

king heeft op den zilveren 2 ½ gulden, gulden, 
½ gulden, 25 cent er: 10 cent, zoomede op 
den bronzen 2 ½ cent. 

De artikelen 8 en 9 vervallen. 
In artikel 10 vervallen de woorden 112 ½ 

cent", benevens de daarachter gestelde 
komma. 

In artikel 12 worden de woorden ,,rijks
daalders, guldens en halve. guldens" vervan
gen door · ,,zilverbons", terwijl de zinsnede, 
aanvangende met ,,mits", wordt gelezen als 
volgt: 

.,mits het aangeboden bedrag niet minder 
zij dan vijftig gulden m vijf-en-twintig- en 
tien-centstukken of tien gulden in stuivers, 
twee-en-een-halve-, een- en halve-centstuk
ken". 

In artikel 18, onder c, vervalt hetgeen be
trekking heeft op rijksdaalders, guldens en 
halve guldens. 

Artikel 2. 
In het Koninklijk besluit van 12 December 

1901 (St.::atsblad n°. 265) vervalt in artikel 1, 
onder c, hetgeen betrekking heeft op rijks
daalders, guldens en halve gl\ldens. 

Artikcl 3. 
De aanhef van artikel I van het Konink

lijk besluit van 7 Mei 1926 (Staatsblad n°.112), 
laatstelijk gewijzigd bij het besluit van den 
"Secretans-Gene,aal van het Departement van 
Financien dd. 10 Januan 1942 (Nederland
sche Staatscourant van 15 Januari 19421 
n°. to), wordt gelezen als volgt: 

,,Als kantoreri, waar de Nederlandsche 
pasmunt, mits voor niet minder dan ,een 
waarde van vijftig gulden in vijf-en-twintig
en tien-centstukken of van tien gulden in 
stuiver_s, twee-en-een-halve-, een- en halve
centstukken, tegen zilverbons inwisselbaar 
zijn, worden ·aangeweze,n:". 
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Artikel 4. 
De in o"'loop zijnde gangbare z1lveren 

rijksdaalders, guldens, halve guldens, viif
en-twintig-centstukken en tien-centstukken 
en bronzen twee-en-een-halve.-centstukken 
worden met ingang van S September 1942 
bui en omloop ges eld. 

Deze munten, alsmede de per 6 Maart 
1942, respectievelijk 13 Maart .1942, bniten 
ornloop gestelde nikkelen stuivers en bron
zen centen kunnen tot en met 19 September 
19~2 tot elk bedrag worden ingewisseld bij 
de kantoren van de Nederlandsche Bank 
N.V. en bij de postk~ntoren, de bijkantoren 
en hulpkartoren per posterijen en de post
stations m Nederland. 

Artikel S. 
Dit . besluit wordt afgekondigd in de 

Nederlandsche Staatscourant. Het treedt in 
werking op den Sden September 1942. 

's-Gravenhage, 27 Augustus 1942. 
' Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F. 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg. 4 Sept. 1942.) 

(&tct. no. 205) 
2 September 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken betreffende de bestrijding 
der kosten van het toezicht op de zieken
fondsen (Besluit kosten toezicht op de 
ziekenfond~en). 

Op grond van artikel 15, lid S, van het 
Ziekenfondsenbesluit (N °. 160/1941), alsmede 
van§ I van de Verordening N°. 23/1940 en 
in overeenstemming met de§§ 2 en 3 van de 
Verordening N°. 3/1940 van den R1jkscom
missari~ voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
I. Na afloop van elk jaar stelt de commis

saris, belast met het toezicht op de zieken
fondsen, verder te noemen ·commissarb, vast 
het bedrag der kosten, in dat dienstjaar ver
bonden aan het toezicht op, de ziekenfondsen, 
bedoeld in artikel 12 van het Ziekenfondsen-
besluit. , 

2. Voor de eerste maal wordt het dienst
jaar gerekend op 2 maanden. Dit dienstjaar 
eindigt op 31 December 1941. 

Artikel 2. 
I. Tot dekking van de in artikel I bedoelde 

kosten wordt jaadijks, overeenkomstig door 
den commissaris onder goedkeuring van den 
Secretaris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken vast ~e stellen rege!en: 

a. van de erkende ziekentondsen een 
bijdrage geheven, berekend naar gelang van 
hun inkomsten in het voorgaande jaar; 

b. van de Algemeene Ziekenfondsen, be
halve de onder a bedoelde b1jdrage, boven
dien een toeslag geheven, berekend naar 
gelang van het aantal personen, dat in het 
voorgaande jaar als rechtstreeks of indirect 
verzekerde bij hen was verzekerd; 

c. van de ziekenfon,dsen, welke de com
missaris voor herverzekering, als bedoeld in 
artikel _16 van het besluit van den Secretari s 
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Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 16 October 1941 (Tweede Uit
voeringsbesluit ingevolge het Ziekenfondsen
besluit), heeft aangewezen, behalve de onder 
a bed oelde bijdrage, bovendien een toeslag 
geheven , berekend naar ge!ang varl de in het 
voorgaande jaar ontvangen premie ter zake 
van de gesloten herverzekeringsovereen
komsten . . 

' 2. De in het eerste lid bedoelde regelen 
worden in de N ederlandsche Staatscourant 
bekendgemaakt. , 

Artikel 3. 
De kosten, welke het gevolg zijn van bij

zondere maatregelen ten aanzien van eenig 
ziekenfonds, komen tot een door den com
missaris voor elk geval afzonderlijk vast te 
stellen bedrag ten laste van dat ziekenfonds. 

Artikel 4. 
I. De commissaris stelt aan de hand van 

de door hem vastgestelde regelen voor elk 
ziekenfonds het bedrag van de verschuldigde 
bijd'rage of van den verschuldigden toeslag 
vast en brengt dit bedrag aan het zieken
fonds ter kennis onder mededeeling tevens 
van den dag, waarop uiterlijk dat bedrag aan 
hem moet zijn voldaan. 

2. Ingeval een als bijdrage of toeslag vast
gesteld bedrag niet is voldaan op den door 
den commissaris vastgesfelden vervaldag, 
wordt het nalatige ziekenfonds b ij aange
teekenden dienstbrief aangemaand om alsnog 
binnen 14 dagen, nadat die dienstbrief ter 
post is bezorgd, het vastgestelde bedrag aan 
den commissaris te voldoen. Voigt op deze 
aanmaning de betaling binnen den gestelden 
termijn niet, dan kan de cornmissaris een 
dwangbevel uitvaardigen, medebrengende 
het !'echt van parate executie, welk dwang
bevel wordt executoir verklaard door den 
president van de arrondi;sernentsrechtbank 
te 's-Gravenhage. Het dwangbevel wordt 
beteekend en t~n uitvoer gelegd op de wijze, 
b ij het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering ten aanzien van vonnissen err
authenheke akten voorgeschreven. Het 
dwangbevel kan in het geheele Rijk worden 
ten uitvoer gelegd. 

Artikel 5. 
Artikel 9 van het besluit van den Secre: 

tari , -Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken van 16 October 1941 (Tweede 
Uitvoeringsbesluit ingevolge het Ziekenfond
senbesluit) vervalt. 

Artikel 6. 
I. Dit besluit kan worden aangehaald 

onder den titel van: Besluit kosten toezicht 
op de ziekenfondsen. 

2. Het wordt in de Nederlandsche Staats
courant bekendgemaakt en treedt in werking 
met ingang van den dag na <lien der dagteeke
ning V<IJl de N ederlandsche Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. 

's-Gravenhage, 2 September 1942. 
Wnd. S.-G. u. h. Dep '. u. S. Z., VERWEY. 

( Uitgeg. 21 Oct. 1942.) 

1942 

(Stet . 172) 
I 

3 September 1942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
J ustitie, Afdeeling A. S., N°. 1101, 
betreffende nadere wijziging van het 
Koninklijk besluit van 15 September 
1928, Staatsblad n°. 373, houdende instel
ling van raden van beroep voor de 
directe belastingen en vaststelling van 
bepalingen nopens die colleges. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het · bezette Neder
Jandsche gebied wordt bepaald: 

f Artikel I. 
In artikel 3 van het Koninklijk besluit van 

15 September 1928, Staatsblad n°. 3 73 , hou
dende instelling·van Raden van Beroep voor 
de directe belastingen en vaststelling van 
bepalingen nopens die colleges, wordt in 
plaats van ,,f 12.50" en ,,f 10" onderscheiden
lijk gelezen: ,,f 15" en ,,f 12". 

Artikel II. 
• Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 3 September 1942. 

S .-G. u. h. Dep. u. just. SCHRTEKE. 

(Uitgeg . 4 Sept. 1942). 

(Stet. no. 173) 
4 S eptember 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
rnent van Binnenlandsche Zaken, No. 
19686 B.B. (Bureau Staats- en Admi
nistratief Recht) tot wijziging van ~ 
grens tusschen de gemeenten Benthuizen 
en Hazerswoude'. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
79/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Met ingang van 15 September 1942 wordt 
de grens tusschen de gemeenten Benthuizen 
en Hazerswoude zoodanig gewijzigd, dat de 
nieuwe grens tusschen deze gemeenten zal 
komen te loopen als volgt: 

Van de bestaande grens tusschen de per
ceelen, kadastraal bekend gemeente Bent
huizen, Sectie B, n°. 834, en gemeente Hazers
woude, Sectie E, n°. 815, buigt de grens 
noordwaarts om langs de oosteli1ke grens van 
genoemd perceel N°. 815 en langs de ooste
lijke grens van perceel gerneente Hazers
woude, Sectie E , n°. 137, tot aan het punt 
waar Jaatstgenoemde oostelijke grens wordt 
ontmoet door de scheiding tusschen de per-, 
ceelen gemeente Hazerswoude, Sect ie E, nos . 
945 en 963. Van hier gaat de grens in ooste
lijke richting Jangs de scheiding tusschen de 
perceelen, kadastraal bekend gemeente Ha
zerswoude, Sectie E, nos. 963 en 964, en 
Sectie D, n°. 898 (H oogeveenschen weg), 
eenerzijds en de perceelen, kadastraal bekend 
gemeente Hazerswoiuf.e, Sectie E , nos. 945, 
946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954 , 
955, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 965, 966, 
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967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 
976, 977, 978, 979 en 980 en Sectie D, nos. 
866, 867, 812, 813, 814, 815, 816 en 850, 
anderzijds, tot aan het punt, waar een lijn 
in het noordwaartsche verlengde van de 
scheidingslijn tusschen de perceelen gemeente 
Benthuizen, Sectie D, n°. 252, en gemeente 
Waddinxveen, Sectie A, n°. 829 (grens tus
schen de gemeenten B enthuizen en Waddinx
veen), op genoemde scheiding tusschen de 
perceelen gemeente Hazerswoude , Sectie D , 
nos. 850 en 898, uitkomt. . 

Hier buigt de grens zuidwaarts om langs 
bedoeld verlengde en vo!gt dit verlengde 
dwars over den Hoogeveenschen weg tot de 
bestaande grens van de gemeente Hazers
woude met de gemeenten Bemhuizen en 
Waddinxveen wordt bereikt. 

Artikel 2. 

I. De machten en ambtenaren van de 
gem.eente Benthuizen oefenen, te rekenen van 
den datum der grenswijziging, hun bevoegd
heden uit in het overgaande gebied. 

2. De bij den ingang dezer grenswijziging 
in de gem~ente Benthuizen geldende beslµiten 
ge!den nadien in het overgaande gebied. 

Artikel 3. 
1. Alle rechten, lasten, verplichtingen en 

bezittingen van de gemeente Hazerswoude, 
betrekking hebbende op of ge!egen in het van 
deze gemeente afgesch;!iden gebied, gaan over 
op de gemeente B enthuizen, zonder dat daar
voor een nadere akte wordt gevorderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze beschikking noodig mocht zijn, zal die 
geschieden kra;htens deze beschikking. 

Artikel 4. 
1. Alle kadastrale en andere stukken, uit

sluitend betrekking hebbende op hef gebied, 
dat krachtens deze beschikking naar de 
gemeente Benthuizen overgaat, worden over
gedragen aan die gemeente, dan we! in over
eenstemming gebracht met artikel I van deze 
beschikking. 

2. De burgemeesters van de krachtens 
deze beschikking gewijzigde gemeenten heb
ben na ingang der grenswijziging weder
keerig het recht te allen tijde kosteloos inzage 
te nemen van elkanders gemeente-archieven 
en op kosten hunner gemeente afschriften of 
uittreksels van de zich in dif archieven 
bevindende stukken te vorderen, een en antler 
voor zoover betreft het gebied, hetwelk van 
hun gemeente is afgescheiden of aan hun 
gemeente is toegevoegd. 

Artikel 5. 
Met ingang van 15 September 1942 worden 

in alle· rechtsvoorschriften onder de ge
meenten Benthuizen en Hazerswoude ver
staan de gemeenten, zooals zij krachtens deze 
beschikking zijn gewijzigd., 

Artikel 6. 
Geschillen omtrent de toepassing van deze 

beschikking worden, voor zoover niet anders 
is bepaald, beslist door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnen
landsche Zaken, den Raad van State, afdee
ling voor de geschillen van bestuur, gehoord. 
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Artikel 7. 
Deze beschikking treedt in werking met 1 

ingang van den dag, volgende op dien harer 
plaatsing in de N ederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 4 September 1942. 
S_. -G. v. h.' Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

(Uitgeg. 7 Sept. 1942.) 

(Stet. no. 176) 
rn September 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, N°. 44380 J.Z. Directie van 
Handel en Nijverheid, tot uitvoering 
van artikel 4, lid 3, van de l]kwet 1937 
(Staatsblad n°. 627). 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart; 

Gelet op artikel 4, lid 3, van de l]kwet 
1937 en in overeenstemming met de§§ 2 en 3 
van de Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

Heeft goedgevonden te bepalen: 

Eenig artikel. 
In afwijking van het in artikel 4, lid 1, 

van de l]kwet 1937 (Staatsblad n°. 627) be
paalde zal het tot en met 31 December 1946 
geoorloofd zijn bij den verkoop van uit ~et 
buitenland ingevoerd hout, dat in de afme
tingen, •waarin het is ingevoerd, wordt ver
kocht, de lengte- en inhoudsaanduidingen te 
gebruiken, waarbij het in het buitenland is 
gekocht. 

Tevens zal tot bovengenoemden datum 
ten aanzien van hout het gebruik van de 
aanduidingen ,,Amsterdamsche voet" en 
,,Amsterdamsche du:m" als !engtematen ge
oorloofd zijn, waarbij de Amsterdamsche 
voet wordt vastgesteld op een lengte van 
28,31:1 cm en de Amsterdamsche duim op een 
lengte' van 2,574 cm. 

's-Gravenhage, 10 September 1942. 
De Se~r .-Gen. uoornoemd, H. M. HIRSCHFELD. 

( Uitgeg. 10 Sept. 1942). 

(Stet. no. 186) 
IO September 1942. BESLUIT van den 

Secretarls-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken N°. rn24 
E-doss. 8, Afd. Volksgezondheid', tot 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
22 Juni 1920 (Staatsblad n°. 314). 

Op grond van artikel 25 van de vleesch
keuri ngswet (Staatsblad 1919, n°. 524) en 
in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening N°. 3/1940 van den Rijkscom
missaris voo» het bezette Nederlancfsche ge
bied wo1 dt bepaald: 

Artikel 1. 

Het bepaalde in artikel 13, eerste lid, 
onder b, van het Koninklijk besluit van 22 
]uni 1920 -(Staatsblad n°. 314), houdende 
voorschriften voor de opleiding van hulp-
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keurmeester van vee en vleesth voor de bin
nenlandsche vleeschkeuring, wordt gelezen 
als volgt: 

,,b. in het bezit zijn van het diploma van 
nader door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Socia!e Zaken aan te wijzen 
inrichtingen op het gebied van het s!agers
~akonderwijs". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 10 September 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERW&Y. 

(Uitgeg. 24 Sept. 1942.) 

(Stet. no. 192) 
14 September 1942. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken tot wijziging 
van artikel 55 der Ziektewet. 

Op grond van § 1 van de Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezett e N eder
landscJ->e gebied wordt bepaald : 

Artikel I. 
In het vijfde lid van artikel 55 der Ziekte

w et wordt in plaats van ,,buitenslands" ge-
1ezen: ,,buiten Europa" . 

Artikel II. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
De afkondiging van dit besluit zal in de 

Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 
's-Gravenhage, 14 September 1942. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

( Uitgeg. 2 Oct. 1942). 

(Stet. no. 223) 
z6 September I942· I}ESLUIT van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken betreffende de onge
vallenverzekering van arbeicl.ers, in 
dienst der Duitsche Weermacht in Ne
derland. 

Op grond van § 1 der. Verotdening N°. 
23/1940 en in overeensl:emming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van deq 
nijkscommissads voor het bezette, Neder
landsche gebied wordt bepaa!d : 

Artikel 1 . 

De werkzaamheden, welke de Duitsche 
Weermacht in Nederland door in haar dienst 
zijnde werknemers doet verrichten, worden 
voor de toepassing; van de Ongevallenwet 
1921 gelijkgesteld met in een in den zin dier 
wet verzekeringsplichtig_e onderneming ver
richte werkzaamheden. 

Artikel 2. 

De middelen tot dekki°rig der aan de in ar-
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tikel 1 bedoelde werknemers uit te keeren 
schadeloosstellingen en der administratie
kosten worden door de Duitsche Weermacht, 
in afwijking van het bepaalde in strtikel 40, 
lid 1, der Ongevallenwet 1921, opgebracht 
overeenkomstig . de tusschen de Duitsche 
Weermacht en het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank daaromtrent getroffen regelingen. 

" . !,.rtikel 3. 
. Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging, met terugwerkende kracht 
tot r Juni r 940. 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant p!pats vinden. 

's-Gravenhage 16 September 1942. 

Wnd. S.-G. v. h. D. v. S. Z., VERWEY· 

( Uitgeg. 16 Nov. 1942.) 

(Stet. no. 182) • 

18 September 1942. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depa'r-
tement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming, N°. 8029 , Afdee
ling L.O. ingevolge het bepaalde in het 
derde lid.van artikel VITT van het besluit 
van 25 Maart 1941 (n°, I) van de Secre
tarissen-Generaal van d,e De_partementen 
van Opvoediqg, Wetenschap en Kultuur
bescherming en van Binnenlandsche 
Zaken betreffende het treffen van eenige 
maatregelen op het gebied van het lager 
onderwijs tot vaststelling van de voor
waarden, waaronder en de regelen, 
volgens welke een aanwijzing, als be
doeld in het eerste lid van dit artikel, 
moet geschieden. 

Op gropd ~an § 1 van de Verordening 
N°. 23/1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3 /1940 van den 
Rijkscommisrnris voor het bezette Neder
land_sche gebied bepaal ik: 

Artikel 1. 

De aanwijzing, bedoeld in het eerste lia 
van artikel VIII van het besluit van 25 . 
Maart, 1941 van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Opvoeding. We
tenschap en Ktiltuurbescherming en van 
Binnenlandsche Zaken betreffende het tref
fen van ee,1ige maatregelen op het gebied 
van het Jager onderwijs (n°. I), geschiedt op 
een daartoe tot den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming gericht ver
zoekschrift van het bestuur of, bij ontstente
nis daarvan, van het hoofd der instelling. 

Artikel 2. 

Bij het verzoekschrift moeten worden 
overgelegd: , 

a. de reglementen of statuten der instel
!ing; 

b. het studieplan der instelling; 
c. een lijst, bevattende de namen derge

nen, die aan de instelling onderwijs geven, 
met vermelding van de vakken, waarin zij 
·onrlerwijs geven, en van hun bevoegdheden. 
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Artikel 3. 
Uit de in bet vorige artikel bedoelde stuk

ken moet blijken 
10. dat de opleiding, wanneer bet een akte 

Jager onderwijs betreft, een cursus 'van ten 
minste een, en wanneer bet een akte middel
baar onderwijs betreft, een cursus van ten 
minste twee jaren omvat; 

2°. dat onderwijs wordt gegeven ter voor
bereiding voor de examens, vereiscbt ter ver
krijging van de akten van bekwaambeid, 
waarvoor de instelling opleidt en de aanwij-
zing gevraagd wordt; · 

30. dat aan elk van de te onderwijzen 
vakken ten minste zooveel tijd wordt be
steed, als normaal voor de opleiding noodig 
is te acbten; 

40. dat uitsluitend onderwijs wordt gege
ven door docenten, die wettelijk bevoegd 
zijn of altbans voldoenden waarborg b;eden 
voor bun taak berekend te zijn; 

50. dat Jeerlingen, die niet in het bezit zijn 
van de akte van bekwaainheid als on ierwij
zer, ten minste een jaar onderwijs ontvangen 
in de opvoedkunde en de algemeene didak
tiek. 

Artikel 4 . 
r. De aanwijzing gesr.hi-,dt, den Onder- , 

wijsraad gehoo, d, voor een tijd perk van zes 
jaren. 

2. Zij kan voor alle vakken gelden, waar
voor de instelling opleidt, of vocr een of meer 
dtt:r vakken. 

3. Zij kan, den Onderwijsraad gehoord, 
worden ;ngetrokken, wanneer niet meer vol
daan wo,dt aan de in artikel 3 bedoeld!! 
voorwaarden. 

Artikel 5. 
De weigenng en de intrekking van een 

aanwij zing geschieden bij met rede'1en om
kleed besluit. 

Artikel 6. 
Het bestuur of, bij ontstentenis' daarvan, 

bet hoo ld der instelling is verplicht bij wijzi
ging of aanvulling van de in artikel 2 bedoel
de stuk ken die wijwi:ing of aanvu!ling binnen, 
een maand ter kenni van den Secretaris
Generaal van bet Departement van Opvoe
ding, Wetenschap en Kultuurbescherming te 
brengen. 

Artikel 7. 
Het bestuur of , bij ontstentenis daarvan, 

hec hoofd der instelling is gehouden den in
specteur van het lager onderwijs, in wiens , 
ambtsgebied zij is gevestigd, de verlang<ie in
licht1ngen te verschaffen omtren• de instel-
!ing en het onderwijs. / 

Artikel 8. 
De lessen mpeten te alien tijde nor den in 

het vorige artikel bedoelden ; nspecteur toe
ganke!ijk zijn. 

Deze beschikking zal worden geplaatst in 
de Neder/andsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 18 September 1942. 
S.-G. Dep. v. 0 ., W. en K , J. VAN DAM. 

( Uiigeg 18 Sept. 1942). 

, 
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(Stet. no. 182) 
18 September 1942. BESCH IKKINa' van 

den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel , Nijverheid en 
Scheepvaart, N° 49861 J. Z. Dir. van 
Handel en Nijverheid, betreffende uit
voering van het Winkelsluiti:ngsbesluit 
1941. • 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment • van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart; 

Gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste 
lid, vierde lid, onder c, en zevende lid, van 
bet WinkeI,sluitingsbesluit 1941 en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 van de Ver
ordening N°. 3/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied; 

Heeft goedgevonden te bepalen: 

Artikel r. 
r. Winkels, waar uitsluitend of in hoofd

.1:aak ten verkoop in voorraad plegen te zijn: 
a. brood, al dan niet te zamen met ban

ket, suikerwerk of cbocolade; 
b. waren, welke te zamen tot ten minste 

vier der in artikel 1 van· bet Vestlgingsbesluit 
Kruideniersbedrijf 1939 genoemde groepen 
van waren behooren ; 

c. melk- en zuivelproducten, al dan niet 
te zamen met consumptie-ijs; 

d. groenten, en aardappelen en/of fruit; 
e. vleesch en/of vleescbwaren, 
moeten voor het publiek geopend zijn ge

durende het tijdvak van 1 April to t 1 Oc
tober op alle werkdagen van 9 uur des voor
middags tot 1 uur des namiddags en van 
2.30 uur des namiddags tot 6 uur des namid
dags, en gedurende het tijdvak van l October 
tot 1 April op alle werkdagen van 10 uur des 

· voormiddags tot 5 uur des namiddags. 
2. All\ overige winkels, met uitzondering 

van: 
a. R ijksk antoren; 
b. apotbeken; 
c. koffiehuizen, restaurants en andere in

ricbtingen, waar uitsluitend of in hoofdzaak 
spijzen of d ranken voor verbruik ter plaatse 
worden bereid of t en verkoop in voorraad 
plegen te zijn; 

d. hotels; 
e. openbare middelen van vervoer en 

restaurants in stations; 
J. winkels, waarvoor een vergunning 

geldt , als bedoeld in artikel 1, onder g, der 
Drankwet, Staatsblad l 93 l, n°. 4 76; 

g. winkels, waar uitsluitend of in hoofd
zaak kantoormachines ten verkoop in voor
raad plegen te zijn, 

moeten voor het publiek geopend zijn ge
du rende het tijdvak van 1 April tot I Oc
tober op Maandag van 2.30 uur des- namid
dags tot 6 uur des namiddags en op de overige 
werkdagen van 9 uur des voormiddags tot 
1 uur des namiddags en van 2.30 uur des na
middags tot 6 uur des namiddags, en ge
durende het tijdvak van 1 October tot r 
April op Maandag van 1 uur des namiddags 
tot S uur des namiddags en op de overige 
werkdagen van 10 uur des voormiddags tot 
5 uur des namiddags. 

3. Voor zoover ten aanzien van winkels, 
waarop het bepaalde in bet vorig lid betrek-

• 
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king heeft, toepassing is gegeven aan het be
paalde in artikel 6 van de Winkelsluitingswet 
1930, Staatsblad n°. 460, in dien zin, dat zij 
wekelijks gedurende een antler tijdvak dan 
des Maandags v66r 1 uur des namiddags voor 
het publiek gesloten zijn, moeten zij op Maan
dag mede voor h et publick geopend zijn ge
Jurende het tijdvak van 1 April tot I October 
van 9 uur des voormiddags tot I uur des na
midda.gs en gedurende het tijdvak van I Oc
tober t ot I April van 10 uur des voormiddags 
tot I uur des namiddags. 

4. Het bepaalde in de vorige leden is niet 
van toepassing voor zoover de verkoop van 
in den winkel ten verkoop in voorraad zijnd<> 
waren krachtens wettelijk voorschrift ver
boden is. 

Artikel 2. 

1. D ~ burgemeester is bevoegd, op grond 
van plaatselijke bijzo,ndere omstandigheden, 
te b epalen, dat alle of dQor hem aan te wijzen 
groepen van winkels, waarvoor ingevolge het 
bepaalde in het vorig artikel gedurende het 
tijdvak van I April tot I October de ver
plichting tot openstelling op werkdagen tot 
6 uur des namiddags geldt, gedurende dat 
tijdvak of een gedeelte daarvan, dan we! op 
bepaalde dagen per week; vallende in dat 
tijdvak, bovendien voor het publiek geopend 
moeten zijn van 6 uur des namiddags tot 7 
uur des namiddags. 

2. Een besluit, op grond van het bepaalde 
in het vorig lid genomen, behoeft de goed
keuring van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart. • 

Artikel 3. 
Met toepassing van het bepaalde in het 

vierde lid, onder c, van artikel 9 van het 
Winkelsluitingsbesluit 1941, mag de burge
m eester van het bepaalde krachtens het 
eerste lid van dat artikel per kalenderjaar 
slechts ontheffing verleenen. hetzij voor niet 
meer dan driemaal ten hoogste vier·, hetzij 
voor niet meer dan tweemaal ten hoogste zes 
in een kalenderweek vallende achtereenvol
gende werkdagen ten aanzien van winkels, 
als bedoeld in het eerste lid van artikel 1 
dezer beschikking, en voor niet meer dan 
tweemaal ten hoogste zes in een kalender
week vallende achtereenvolgende werkdagen 
ten aanzien van winkels, als bedoeld in het 
tweede lid van laatstgenoemd artikel. 

Artikel 4. 
I. Deze beschikking treedt in werking 

met ingang van I October 1942. 
2. Op dat tijdstip vervallen de beschik

kingen van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart van 27 Maart 1942, n°. 16675 
J.A., Directie van Handel en Nijverheid, van 
II Mei 1942, n°. 248u J.A., Directie van 
Handel en Nijverheid, en van 5 Augustus 
1942, n°. 38989 J .Z., Directie van Handel en 
Nijverheid, betreffende uitvoering van het 
Winkelsluitingsbesluit. 

's-Gravenhage, 18 September 1942. 
De S.-G. voornoemd, H. M. HiRsCHFELD. 

( Uitgeg. 18 Sept. 1932.) 
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( Stet. no. 182) 
18 September 1942. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, N°. 49861 J. Z . Dir. van Handel 
en Nijverheid tot wijziging van het 
Winkelsluit ingsbesluit 1941. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart; 

Gelet op zijn besluit van ro September 
1941, n°. 41007 J .A., Directie van Handel 
en Nijverheid, tot afwijking van de Winkel
sluitingswet 1930, Staatsblad n°. 460, (Winkel
sluitingsbesluit 1941, Ned. Stet. van 10 Sep
tember 1941, n°. 176), zooals dat sindsdien 
is gewijzigd, op grond van § 1 van de Ver
ordening N°. 23/1940 en in overeenstemming 
met de §§ 2 en 3 van de Verordening No, 
3/1940 van den Rijkscommissafis voor het 
bezette Nederlandsche gebied; 

Hee ft goedgevonden te bepalen: 

Artik;l 1. 

In het vierde lid van artikel 9 van het 
Winkelsluitingsbesluit 1941 worden de na• 
volgende wijzigingen aangebracht: 

I. Het bepaalde onder a wordt als vo.lgt 
gelezen: 

,,a. voor alle groepen van winkels of voor 
alle winkels, behoorende tot een door hem 
aan te wijzen groep, op grond van bijzondere 
omstandigheden, eq. onder goedkeuring van 
den Secretaris-Generaal; ". 

II. Het bepaalde onder c vervalt. 
III. Het punt d wordt punt c en wordt 

als volgt gelezen: 
,,c. voor afzonderlijke winkels, in verband 

met vacantie van het hoofd of den b estuurder 
van den winkel of van het daarin werkzame 
personeel, voor een door den Secretaris
Generaal t e bepalen maximum aantal 
dagen." . 

Artikel 2. 

I. Dit besluit wordt in de Nederlandsche 
Staatscourant bekendgemaakt. 

2 . Het treedt in werking met ingang van 
I October 1942. 

's-Gravenpage, 18 September 1942. 
De S.-G. voornoemd, H. M. HIRSCHFELD. 

( Uitgeg . 18 Sept. 1942.) 

(Stet. no. 185) 
19 Sept. 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Alge~eene Zaken betreffende wijziging· 
van het Arbeidsdienstplichtbesluit. 

Op grond van de artikelen 4, 13 en 14 van 
de Arbeidsdienstverordening en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
N°. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald: 

Artikel 1. 
(1) Artikel 4 ;an het Arbeidsdienstplicht

besluit (Nederlandsche Staatscourant 1 April 
1942 n°. 64) wordt gelezen: 
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,,Artikel 4. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Algemeene Zaken is bevoegd per
sonen, die geboren zijn, op of na 1 October 
1924, tot medewerking aan een onderzoek 
naar hun geschiktheid voor den arbeidsdienst 
en tot het vervullen van hun arbeidsdienst
plicht op te roepen. " 

(2) In artikel II, regel 4 van boven, wordt 
voor het · cijfer ,,22" gelezen: 20 . 

Artikel 2' . 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 19 September 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Alg. z . .._ SCHRlEKE. 

( Uitgeg. 23 Sept. 1942.) 

( Stet. no. 183) 
21 September 1942. BESLUIT van de Secre

tarissen-Generaal van de Departementen 
' van Landbouw en Visscherij en van 
Justitie, N°. 27687, Rijksbureau voor de 
Voedselvoorziening in Oorlogstijd, Af
deeling Algemeene Zaken, betreffende de 
tuchtrechtspraak op het gebied van de 
voedselvoorziening (Besluit tuchtrecht
spraak voedselvoorziening). 

Op grond van § I der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

AFDEELING 1. 

" Omvang van de tuchtrechtspraak . 
Artikel 1. 

Handelingen in strijd met: 
1) een voorschrift, gesteld bij of krachtens 

het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 
1941 (n°. 69/1941), met uitzondering van het 
voo1schrift, gesteld bij artikel 23, en van de 
voorschriften, gesteld krachtens' artikel 7, 
lid 2, onder 4; 

2) een vocrschrift, gesteld bij of krachtens 
de Distributiewet 1939, met uitzondering van 
d e voorschriften, gesteld krachtens a rtikel 15, 
lid 2, voor zoover de handelingen betrekking 
hebben op de voedselvoorziening; 

3) een voorschrift, gesteld bij of krachtens 
h~t Voedselvoorzieningsbesluit (n°. 12/ 1941), _ 
met uitzondering van het voorschrift, gesteld 

. bij artikel 13; 
·4) een voorschrift, gesteld bij of krachtens 

de Landbouw-Crisiswet 1933, met uitzonde
ring van de voorschriften, gesteld bij de 
artikelen 13a en 29b, 

begaan hetzij door ondernemers, behoo
rende tot een organisatie, als bedoeld in 
artikel 2, "1id 2, van het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941, hetzij door per
sonen, aangesloten bij een rechtspersoonlijk
heid bezittend Iichaam, als bedoeld in ar
tikel 13 van de L andbouw-Crisiswet 1933, 

kunnen tuchtrechtelijk worden afgedaan 
in de gevallen, waarin met tuchtrechtelijke 
straffen en m aatregelen kan worden volstaan. 

Artikel 2. 

(1) De tucfitrechtelijke straffen zijn: 
a. hoofdstraffen: 
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1) geldboete van ten hoogste vijftig 
duizend gulden; 

2) inlevering tegen vergoeding van pro
ducten van het bedrijf van ,den veroordeelde 
of van het bedrijf, waarin het strafbaar feit 
is begaan ; -

.3) geheele of gedeeltelijke sluiting of stil
Jegging voor een termijn van ten hoogste 
een jaar van het bedrijf van den veroordeelde 
of van het bedrijf, waarin het strafbaar feit 
is begaan, onder aanbrenging van een kennis
geving der sluiting of, stillegging op de be-

. drijfsgebouwen; 
4) uitsluiting ·of verminderirrg van toe

wijzing van . producten of grondstoffen voor 
een termijn van ten hoogste een jaar; 

b. bijkomende straffen: 
1) verbeurdverklaring van de voor

werpen, waarmede of met betrekking tot 
welke het feit is gepleegd of welke door mid-. 
de! van het feit zijn verkregen, ongeacht of 
deze den veroordeelde toebehooren; 

2) verbeurdverklaring van alle of bepaalde 
voorwerpen van ge!ijken of gelijksoortigen 
aard als de onder 1 bedoelde, welke bij den 
veroordeelde of in het bedrijf, waarin het 
strafbaar feit is begaan, warden aangetroffen, 
ongeacht of deze voorwerpen den veroor
deelde toebehooren; 

3) openbaarmaking van de tuchtrechte
lijke uitspraak op kosten van den overtrede,. 

(2) De tuchtrechtelijke maatregelen zijn: 
1) geheele of gedeeltelijke intrekking, al 

dan niet voorwaaidelijk, voor een termijn van 
ten hoogste een jaar van bevoegdheden, ver
gunningen of toeslagen, aan den veroordeelde 
toegekend of verleend krachtens voorschrif
ten, als bedoeld in artikel 1 ; 

2) inlevering, al dan n iet voorwaardelijk, 
voor een termijn van ten hoogste een jaar 
van bescheiden, aan den veroordeelde uit
gereikt krachtens voorschriften, als bedoeld 
in artikel 1 ; 

3) stort'ing van een waarborgsom van ten 
hoogste vijftig duizend gulden voor een 
termijn van ten hoogste vijf jaar, welke waar
borgsom geheel of gedeeltelijk kan warden 
verbeurdverklaard bij niet-nakoming van 
eenig voorschrift, als bedoeld in artikel I. 

(3) De tuchtrechtelijke straffen en maat
regelen kunnen zoowel afzonderlijk als ge
zamenlijk ·warden opgelegd. 

Art ikel 3. 
(1) Indien een handeling, welke ingevolge 

artikel 1 tuchtrechtelijk kan warden afge-' 
daan, wordt begaan door of vanwege. een 
rechtspersoon, een vennootschap, eenige 
andere vereeniging van personen of een doel-
vermogen, • 

wordt de tuchtrechtelijke vervolging inge
steld en de straf uitgesproken of de maat
regel• genomen 

hetzij tegen den rechtspersoon, de vennoot
schap, de vereeniging of het doelvermogen, 

hetzij tegen hen, die tot het feit opdracht 
gaven of die de feitelijke leiding hadden bij het 
verboden handelen of het nalaten, 

hetzij tegen beiden. 
(2) Een strafbaar feit wordt geacht begaan 

L 
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✓ te zijn door of vanwege een rechtspersoon, 
een vennootschap, een vereeniging van per
sonen of een doelvermogen, indien het begaan 
is door personen, die in dienst zijn van den 
rechtspersoon, de' vennootschap, de ver
eeniging of het doelvermogel'I, daarbij be
trokken zijn of anderszins in hun sfeer han
delen; ongeacht of deze personen ieder af
zonderlijk het strafbaar feit hebben begaan 
of dat bij hen gezamenlijk de elementen van 
het strafbaar feit aanwezig zijn. 

AFDEELING 2. 

Van de beide vormen van tuchtrechtspraak. 
Artikel 4. 

(I) De tuchtrechtelijke berechting ge
schiedt: 

hetzij door de tuchtrechters met in de 
daarvoor in aanmerking komende gevallen 
hooger beroep op het Centraal College voor 
de Tuchtrechtspraak; 

hetzij door organisaties, als bedoeld · in 
artikel 2 , lid 2, van het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941, door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw- en Visscherij met tuchtrecht
spraak ingevolge dit besluit belast. 

(2) De bevoegdheid van de tuchtrechters 
is algemeen; die der organisaties is beperkt 
tot handelingen, begaan in strij d met voor
schriften, gesteld bij of krachtens door haar 
uitgevaardigde verordeningen. 

AFDEELING 3. 

Van de tuchtrechtspraak door de tuchtrechters 
en het Centraal College voor de 

Tuchtrechtspraa_k. 
§ I. Van de organen. 

A . Van de tuchtrechters. 

' Artikel 5. 
(I) Voor ieder arrondissement wordt een 

tuchtrechter voor de voedselvoorziening 
benoemd, die , zijn zetel heeft ter plaatse, 
waar de arrondissementsre_chtbank is ge
vestigd. Bovendien kunnen een of meer 
plaatsvervangende tuchtrechters worden be
noemd. 

(2) Bij elken tuchtrecbter worden een 
griffier en een of meer plaatsvervangende 
griffiers benoemd. 

(3) Tot tuchtrechter of plaatsvervangend 
tuchtrechter , griffier of p!aatsvervangend 
griffier is alleen benoembaar hij, die aan een 
Rijks- of daarmede gelijkgestelde Neder
landsche universiteit heeft verkregen: 

hetzij den graad van doctpr •in de rechts-
wetenschap; · ' 

hetzij den graad van doctor tn de rechts
geleerdheid of de hoedanigheid van meester 

-in de rechten, mits deze graad of deze hoe
danigheid verkregen is op grond van het 
afleggen van een examen in het Neder
landsch burgerl ijk en handelsrecht, Staats
recht en strafrecht. 

Artikel 6. 
• (I) De tuchtrechters en·pJaatsvervangende 

tuchtrechters, de griffiers en plaatsvervan
gende griffiers worden voor onbepaalden tijd 
benoemd door den Secretaris-Generaal van • 

• 
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het Departement van Landbouw en Vis
scherij, na overleg met den "Secretaris-Gene
raal van het Departement van Justitie. 

(2) Zij kunnen te alien tijde op gelijke wijze 
worden geschorst en ontslagen. 

-B. Van het Centraal College voor de 
Tuchtrechtspraak. 

Artikel 7. 
(I) Het Centraal College voor de Tucht

rechtspraak heeft zijn zetel te 's-Gravenhage. 
(2) Het is samengesteld uit een voorzitter, 

een of meer plaatsvervangende voorzitters, 
twee .Jeden en een of meer plaatsvervangende 
leden. 

(3) Aan het college worden een griffier en 
een of meer plaatsvervangende griffiers toe
gevoegd. 

(4) Ten aanziefl. van de benoemingen van 
den voorzitter, de plaatsvervangende voor
zitters, de Jeden en de plaatsvervangende 
leden, den griffier en de plaatsvervangende 
griffiers vinden artikel 5, lid 3, en artikel 6 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 8. 
(I) Het , Centraal College beraadslaagt en 

beslist met drie leden; waaronder de voor
zitter. 

(2) Bij verhindering of ontstentenis van 
den voorzitter en de plaatsvervangende voor
zitters wordt de functie van voorzitter door 
het oudste lid waargenomen. · 

C. Van de ambtenaren voor de tucht-
rechtspraak. 

Artikel 9. 
(I) Bij iederen tuchtrechter worden een of 

meer ambtenaren voor de tuchtrechtspraak 
voor de voedselvoorziening benoemd. Boven
dien kunnen plaatsvervangers worden be
noemd . De ambtenaren hebben als stand
p!aats den zetel van den tuchtrechter. 

(2) Bij het Centraal College voor de Tucht
rechtspraak wordt een hoofdambtenaar voor 
de tuchtrechtspraak voor de voedselvoor
ziening benoemd. Bovendien kunnen plaats
vervangers worden benoemd. 

(3) De ambtenaren zijn onder'geschikt aan 
den hoofdambtenaar. 

(4) Op de benoeming van den hoofd
ambtenaar voor de fuchtrechtspraak, de 
ambtenaren en hun plaatsverv_;mgers vinden 

. artikel ?• lid 3, en artikel 6 overeenkomstige 
toepassmg. ,-

.(5) - Waar in de volgende artikelen ge
sproken wordt van ambtenaren vo'or de 
tuchtrechtspraak, is de hoofdambtenaar 
daaronder begrepen. . 

Artikel 10. 

lndien organisaties contacfambtenaren 
voor de tuchtrechtspraak hebben aangesteld, 
dragen dezen zorg voor het contact tusschen 
de ambtenaren voor de tuchtrechtspraak 
eenerzijds en de organisaties anderzijds. Zij 
hebben in het bijzonder tot taak de ambte
naren voor de tuchtrechtspraak in te lichten 
omtrent de belangen, welke voor de betrok
ken organisaties ten aanzien van de op haar 
gebied geldende regelen aan de uitoefening 
van het tuchtrecht verbonden zijn . ' , . 
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§ 2., Van de opsporing en van afdoening 
buiten geding. 

Artikel II. 
(I) De ambtenaren voor de tuchtrecht

spraak iijn belast met het toezicht op de 
opsporing van de strafbare feiten, genoemd 
in artikel I, voor zoover deze door de per
sonen, daar bedoeld, begaan z ijn en voor 
tuchtrechtelijke afdoening in aanmerking 
komen. . 
· (2) Zij kunnen tot <lit doe! aan alle opspo

ringsambtenaren; met uitzondering van de 
officieren van justit ie en de kantonrechters, 
opdrachten geven. De opsporingsambtenaren 
zijn gehouden de opdrachten uit te voeren. 

Artikel 12. 

(x) Allen, die belast zijn met de op~poring 
van feiten, genoemd in a rt ikel I, zenden, 
indien de f~i ten zijn begaan door personen, 
als in dat artikel bedoeld, hun proces-verbaal, 
ter zake opgemaakt, met de in beslag 
genomen voorwerpen in bij den ambtenaar 
voor de tuchtrechtspraak ter standplaats van 
den bevoegden tuchtrechter. 

(~) Voorwerpen, als bedoeld in artikel 2, 

lid x, onder b, 2, nemen zij niet in beslag dan 
m et uitdrukkelijke macht ig1ng van den 
ambtenaar. 

(3) Bezwaarschriften tegen de inbeslag
neming of het gebruik van voorwerpen , met 
een proces-verbaal, ingezonden -bij den amb
tenaar, moeten, tenzij de ambtenaar het 
proces-verbaal met de voorwerpen , overeen
komstig het volgende artikel, aan den officier 
van justitie heeft doorgezonden, worden 
ing-ediend bij den bevoegden tuchtrechter. 
Tegen de uitspraak van den tuchtrechter 
staat geen hooger beroep open. 

(4) Het be'paalde in de voorgaande leden 
geldt niet, indien op he t feit een minimum 
vrijheidsstraf is gesteld of een bevel tot inver
zekeringstelling van den verdachte is ver
leend. 

Artikel 13. 
(r) . De ambtenaar voor de tuchtrecHt

spraak gaat na, welke van de bij hem inge
komen processen-verbaal niet bij he,m be
hooren. 

(2) f{ij zendt de processen-verbaal ter zake 
·van strafbare feiten, waarvan het hem bekend 
is o' wordt, dat zij behandeld worden door 
een orga;:;isatie, ingevolge dit besluit met 
tuchtrechtspraak belast, met de in beslag 
genomen voorwerpen door aan deze organi-
satie. · 

(3) Hij zencft de processen-verbaal, welke 
betrekking hebben op een feit, dat niet tucht
rechtelijk kan worden afgedaan of dat we! 
tuchtrechtelijk kan worden afgedaan, doch 
uit eenigerlei overweging beter strafrechtelijk 
wordt behandeld, met de in beslag genomen 

· voorwerpen ter overneming van de behande
ling door aan den bevoegden officier van 
justitie. 

(4) De overige processen-verbaal neemt hij 
zelf in behandeling. 

Artikel 14. 
De ambtenaar voor de tuchtrechtspraak 

kan op · gronden, aan het algemeen belang 
ontleend, de verdere behandeling van be
paalde processen-verbaal achterwege laten. 
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Artikel. rs. 
In daarvoor in aanmerkiqg komende ge

vallen stelt hij den betrokkene in de gelegen
heid de indiening van een klacht te voor
k omen door betaling binnen een door hem te 
bepalen termijn van een door hem vast te 
stellen bedrag van ten minste een en ten 
hoogste duizend gulden, met of zonder uit
levering van aan veroeurdverklaring ver
bonden voorwerpen of voldoening der ge
schatte waarde of afstand der reeds in beslag 
ge·"1men vdorwerpen. 

Artikel 16. 
Alle zaken, welke niet overeenkomstig 

artikel 13 zijn doorgezonden, waarop niet 
artikel 14 is toegepast en welke niet met· ge
bruikmaking van artikel 15 buiten geding zijn 
afgedaan, worden door den ambtenaar bij 
den tuchtrechter aanhangig gemaakt . 

Artikel 17. 
De ambtenaar voor de tuchtrechtspraak 

geeft in daarvoor in aanmerking komende 
gevallen van de genomen beslissing schrifte
lijk kennis aan de betreffende organisatie of 
het betreffend rechtspersoonlijkheid bezit
tend lichaam. 

§ 3. Van het geding in eersten aanleg. 
Artikel 18. 

(x) De ambtenaar voor de tuchtrecht
spraak maakt de zaak bij den bevoegden 
tuchtrechter aanhangig door indiening van 
een schriftelijke klacht bij den griffier. 

(2) Bevoegd is de tuchtrechter, binnen· 
wiens rechtsgebied het feit is begaan of 
degene, die verdacht wordt het feit te hebben 
begaan, woont of gevestigd is of zijn bedrijf 
uitoefent. 

(3) In geval van gelijktijdige vervolging 
bij meer dan een tuchtrechter blijft uitslui
tend de tuchtrechter bevoegd, bij wien de 
zaak het eerst is aanhangig gemaakt. 

Artikel 19. 

(x) De tuchtrechter kan zich van elke 
bemoeiing in een zaak verschoonen, indien 
te zijnen aanzien feiten of omstandigheden 
bestaan, waardoor in het algemeen de rech
terlijke onpartijdigheid schade zou kunnen 
lijden .. 

(2) Op gelijken grond kan de wraking van 
den tuchtrechter door den ambtenaar of door 
of namens den verdachte worden voor
gedragen. 

(3) Over een verschooning beslist het 
Centraal College voor de Tuchtrechtspraak. 
Over een wrak ing beslist de rechter zelf; 
van zijn uitspraak kunnen de ambtenaar en 
de verdachte terstond in beroep gaan. 

Artikel za. 
(x) De tuchtrechter bepaalt op voordracht · 

van den ambtenaar den dag der zitting. 
(2) De ambtenaar roept den verdachte bij 

aangeteekend schrijven op om te verschijnen 
op de daarin aangeduide zitting van den 
tuchtrechter, ten einde zich te verantwoorden 
op de tegen hem ingediende klacht. Tusschen 
den dag, waarop deze oproeping aan den 
verdachte is verzonden, en dien, waarop de 
zitting zal p!aats hebben, moet een termijn 
vat) ten minste vijf dagen verloopen. 
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(3) De oproeping van den verdachte houdt 
tevens in: 

1) dat de stukken, op de klacht betrekking 
hebbende, aan hem of zijn gemachtigde op 
verzoek ten kantore van den griffier ter inzage 
wordert verstrekt ; 

2) dat hij bevoegd is ter-bestrijding van de 
ingediende klacht een schriftelijk verweer bij 
den tuchtrechter in te zenden en ter zitting 
te verschijnen of zich aldaar door een schrif
telijk gemachtigde te doen vertegenwoor
digen; 

3) dat hij bevoegd is zich tei- zitting door 
een raadsman te doen bijstaan; 

4) dat hij bevoegd is getuigen ter zitting 
mede te ):irengen. 

(4) De oproeping is vergezeld van een door 
deri ambtenaar gewaarmerkt afschrift van 
de klacht. 

· Artikel 21. 

(1) De ambtenaar geeft ter zitting een 
toelichting op de klacht. 

(2) Indien de ambtenaar van oordeel is, 
dat de kla~ht ·behoort te worden gewijzigd, 
legt hij den inhoud van de door hem nood
zakeiijk geachte wijzigingen schriftelijk aan 
den tuchtrechter over. Geen wijzigingen 
worden door den tuchtrechter toegelaten, 
indien ten gevolge daarvan de klacht nret 
!anger hetzelfde strafbare feit zou inhouden. 

(3) Indien de klacht lngevolge het in1 het 
vorige lid bepaalde is gewijzigd, wordt aan 
den verdachte of <liens vertegenwoordiger 
door den griffier een gewaarmerkt afschrift 
der wijzigingen op de zi tting ter hand gesteld. 
lndien de verdachte niet op de zitting tegen
woordig of vertegenwoordigd is, wordt het 
onderzoek voor ,een bepaalden tijd gesc:horst. 
Aan den verdachte wordt door den ambte
naar zoo spoedig mogelijk bij aar.geteekend 
schrijven een gewaarmerkt afschrift der ge
w ijzigde , klacht gezonden, met oproeping 
tegen den dag, waarop het onderzoek zal 
worden hervat. 

(~) Een oproeping van den verdachte 
ingevolge het voorgaande lid houdt tevens in: 

1) dat de stukken, op de wijziging der 
klacht betrekking hebbende, aan hem of zijn 
gemachtigde op verzoek ten,kantore van den 
g r iffier ter inzage word en verstrekt; 

2) d'at hij bevoegd is ter bestrijding van de 
gewijzigde klacht een schriftelijk verweer bij 
den tuchtrechter in te zenden en ter zitting, 
waarop de behandeling wordt voortgezet , ' 
te verschijnen of zich aldaar door een schrif
telijk gemachtigde te doen vertegenwoor
digen; 

3) dat hij bevoegd is zich op de onder 2 
bedoelde zitting door een raadsman te doen 
bijstaan; 

4) dat hij bevoegd is getuigen ter zitting 
mede te brengen. 

Artikel 22 . 

(1) De tuchtrechter kan weigeren bepaalde 
personen, die niet zijn advocaat of procureur, 
als gemachtigde toe te laten. Bij zoodanige 
w eigering houdt de tuchtrechter de za:ak tot 
een volgende zitting aan . 

(2) De ambtenaar stelt bij aangeteekenden 
brief den verdachte met de aanhouding en de 
reden daarvan in kennis en roept hem tevens 
op om 0;, d~ VOCI, de za'l1': bepaald'! Pade re 
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zitting in persoon of bij ;en anderen gemach
tigde tegenwoordig te zijn . 

(3) De tuchtrechter kan weigeren bepaalde 
personen, die niet zijn advocaat, als raadsman 
toe te laten. Bij zoodanige weigering houdt de 
tuchtrechter de zaak tot een volgende zitting 
aan. 

Artikel 23. 

(1) De tuchtrechter kan den verdachte op
roepen om· in persoon voor hem te verschij
nen. Indien de verdachte aan de oproeping 
om in persoon voor den tuchtrechter te 
versc;_hijnen geen gevolg geeft of weigert op 

. de hem gestelde vragen te antwoorden, zal 
de tuchtrechter bij de beslissirg der zaak 
daarmede zoodanige rekening houden als hij 
zal vermeenen te behooren. 

(2) lndien de vercfachte het onderzoek der 
zaak bemoeilijkt of ter zitting van den tucht
rechter onjuiste inlichtingen verstrekt of 
eenig ter zake dienend feit verzwijgt, zal de 
tuchtrechter daarmede bij de beslissing. der 
zaak zoodanige rekening houden als hij zal 
vermeenen te behooren. 

Art ikel 24. 
( 1) De tuchtrechter kan schriftelijk inlich

tingen inwinnen. De ingewonnen inlichtingen 
liggen, voor zoover zij bij de behandeling van 
de zaak van belang zijn, voor den verdachte
of diens gevolmachtigde bij den griffier ter 
inzage. 

(2) De door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij aan te wijzen instanties zijn verplicht 
den tuchtrechter op zijn verzoek inlichtingen 
te verstrekken. 

Artikel 25, 
(1) De tuchtrechter kan getuigen, des

kundigen en de instanties, bedoeld in artik el 
24, op~oepen en hooren. · 

(2) De ambtenaar is bevoegd getuigi,.:_i, 
deskundigen en de instanties ter zitting op te 
roepen, ten einde dezen door den tuchtrechter 
te doen hooren. 

(3) De ambteµaar is bevoegd den ter zit
ting opgeroepenen, alsmede den verdachte, 
vragen te stellen. 

Art ikel 26. 
(1) leder, die door den tuchtrechter of door 

den amt>tenaar als getuige of deskundige is 
opgeroepen, is verplicht aan die oproeping 
gevolg te geven en getuigenis af te leggen of 
zijn diensten als deskundige te ve.rleenen, een 
en antler behoudens geldige redenen van 
-irerschooning in de geyallen, vermeld in de 
artikelen 217'-219 van het Wetb-oek van 

· Strafvordering. 
(2)' De tuchtrechter kan het verhoor van 

getuigen · of deskundigen, mits dezen d~n 
leeftijd van zesi:ien jaar hebben bereikt, onder 
eede doen plaats hebben. Indien een getuige 
of deskundige. onder eede wordt verhoord, 
beeedigt de tuchtrechter den getuige, dat hij 
de geheele waarheid en niets dan de waarheid 
zal zeggen, en den deskundige, dat hij • zijn 
taak naar geweten zal vervullen. 

(3) Aan getuigen of deskundigen, voor den 
tuchtrechter verschenen tot het afleggen van 
getuigenis of tot het geven van inlichtingen, 

, kan door den tuchtrechter ten laste van het 
Landbouw-Crisisfonds of het fonds , dat daar-
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(3) De oproeping van den verdachte houdt 
tevens in: 

1) dat de stukken, op de klacht betrekking 
hebbende, aan hem of zijn gemachtigde op 
verzoek ten kantore van den griffier ter inzage 
wordert verstrekt; 

2 ) dat hij bevoegd is ter't>estrijding van de 
ingediende klacht een schriftelijk verweer bij 
den tuchtrechter in te zenden en ter zitting 
te verschijnen of zich aldaar door een schrif
telijk gemachtigde te doen vertegenwoor
digen; 

3) dat hij bevoegd is zich ter zitting door 
een raadsman te doen b ijstaan; 

4) dat hij bevoegd is getuigen ter zitting 
mede te brengen. 

(4) De oproeping is vergezeld van een door 
den ambtenaar gewaarmerkt afschrift van 
de klacht. 

Artikel 21. 

(1) De ambtenaar geeft ter zitting een 
toelichting op de klacht. 

(2) Indien de ambtenaar van oordeel is, 
dat de kla~ht behoort te .worden gewijzigd, 
legt hij den inhoud van de door hem nood
zakeiijk geachte wijzigingen schriftelijk aan 
den tuchtrechter over. Geen wijzigingen 
worden door den tuchtrechter toegelaten, 
indien ten gevolge daarvan de klacht nret 
!anger hetzelfde strafbare feit zou inhouden. 

(3) Indien de klacht fogevolge het in , het 
vorige lid bepaalde is ~ewijzigd, wordt aan 
den verdachte of <liens vertegenwoordiger 
door den griffier een gewaarmerkt afschrift 
der wijzigingen op de zitting ter hand gesteld. 
lndien de verdachte niet op de zitting tegen
woordig of vertegenwoordigd is, wordt het 
onderzoek voor een bepaalden tijd geschorst. 
Aan den verdachte wordt door den ambte
naar zoo spoedig mogelijk bjj aar.geteekend 
schrijven een gewaarmerkt afschrift der ge
wijzigde • klacht gezonden, met oproeping 
tegen den dag, waarop het onderzoek zal 
worden hervat. 

(ii) Een oproeping van den verdachte 
ingevolge het voorgaande lid houdt tevens in: 

1) dat de stukken, op de wijziging der 
klacht betrekking hebbende, aan hem of zijn 
gemachtigde op verzoek ten,kantore van den 
griffier ter inzage warden verstrekt; 

2) d·at hij bevoegd is ter bestrijding van de 
gewijzigde klacht een scluiftelijk verweer bij 
den tuchtrechter in te zenden en ter zitting, 
waarop de behandeling wordt voortgezet, · 
te verschijnen of zich aldaar door een schrif
telijk gemachtigde te doen vertegenwoor
digen; 

3) dat hij bevoegd is zich op de onder 2 
bedoelde zitting door een raadsman te doen 
bijstaan; 

4) dat hij bevoegd is getuigen ter zitting 
mede te brengen. 

Artikel 22. 

(1) De tuchtrechter kan weigeren bepaalde 
personen, die niet zijn advocaat of procureur, 
als gemachtigde toe te laten. Bij zoodanige 
w eigering houdt de tuchtrechter de za:ak tot 
een volgende zitting aan. 

(2) De ambtenaar stelt bij aangeteekenden 
brief den verdachte met de aanhouding en de 
reden daarvan in kennis en roept hem tevens 
op om .-.n d~ voo~ de z;.-it,: b~raald'! radere 

L. & S . 1942 

1942 

zitting in persoon of bij een anderen gem ach
tigde tegenwoordig te zijn. 

(3) De tuchtrechter kan weigeren bepa alde 
personen, die niet zijn advocaat, als raadsman 
toe te laten. Bij zoodan ige weigeri r.g houdt de 
tuchtrechter de zaak tot een volgende zitting 
aan. 

Artikel 23. 

(I) De tuchtrechter kan den verdachte op
roepen om· in persoon voor hem te verschij 
nen. Indien de verdachte aan de oproeping 
om in persoon voor den tuchtrechter te 
vers~hijnen geen gevolg geeft of weigert op 
de hem gest elde vragen te antwoorden, zal 
de tuchtrechter bij de beslissir. g der zaak 
daarmede zoodanige rekening houden als hij 
zal vermeenen te behooren. 

(2) Indien de verdachte het onderzoek der 
zaak bemoeilijkt of ter zitting van den tucht
rechter onjuiste inlichtingen verstrekt of 
eenig ter zake dienend feit verzwijgt, zal de 
tuchtrechter daarmede bij de beslissing der 
zaak zoodanige rekening houden als hij zal 
vermeenen te behooren. 

Artikel 24. 
(1) De tuchtrechter kan schriftelijk inlich

tingen inwinnen. De ingewonnen inlichtingen 
liggen, voor zoover zij bij de behande!ing van 
de zaak van belang zijn, voor den verdachte 
of <liens gevolmachtigde bij den griffier ter 
inzage. 

(2) De door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij aan te wijzen instanties zijn verplicht 
den tuchtrechter op zijn verzoek inlichtingen 
te verstrekken. 

Artikel 25. 
(1) De tuchtrechter kan getuigen, des

kundigen en de instanties, bedoeld in artik.el 
24, op~oepen en hooren. 

(2) De ambtenaar is bevoegd getuig~, 
deskundigen en de instanties ter zitting op te 
roepen, ten einde dezen door den tuchtrechter 
te doen hooren . 

(3) De ambtenaar is bevoegd den ter zit
ting opgeroepenen, alsmede den verdachte, 
vragen te stellen. 

Artikel 26. 
(1) Ieder, die door den tuchtrechter of door 

den aml'ltenaar als getuige of deskundige is 
opgeroepen, is verplicht aan die oproeping 
gevolg te geven en getuigenis af te leggen of 
zijn diensten als desk.undige te verleenen, een 
en ander b~houdens geldige redenen van 
verschooning in de geva!len, vermeld in de 
artikelen 217-219 van het Wetboek van 

· Strafvordering. 
(2) De tuchtrechter kan het verhoor van 

getuigen · of deskundigen, mits dezen d<.n 
leeftijd van zesi:ien jaar hebben bereikt, onder 
eede doen plaats hebben. Indien een getuige 
of deskundige. onder eede wordt verhoord, 
beeedigt de tuc'htrechter den getuige, dat hij 
de geheele waarheid en n iets dan de waarheid 
zal zeggen, en den deskundige, dat hij , zijn 
taak naar geweten zal vervullen. 

(3) Aan getuigen of deskundigen, voor den 
tuchtrechter verschenen tot het afleggen van 
getuigenis of tot het geven van inllchtingen, 

. kan door den tuchtrechter ten laste van het 
Landbouw-Crisisfonds of het fonds, dat daar-
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voor in de plaats treedt, een door hem te 
schatten. vergoeding ~orden toegekend, over
eenkomstig de bepalingen van de wet van 
18 April 1874 (Staatsblad n°. 66) tot vast
stelling der tarieven van gerechtskosten in 
strafzaken, waarvan de gewone rechter ken
nis neemt. 

Artikel 27. 
Indien de verdachte ter zitting tegenwoor

dig of vertegenwoordigd is, doet de tucht
rechter mondeling mededeeling van den 
korten inhoud der tot de zaak betrekkeli}ke 
stukken, voor zoover de verdachte of zijn 
vertegenwoordiger van den inhoud daarvan 
onkundig is. 

Artikel 28. 
De tuchtrechter is in iederen stand van 

het tuchtrechtelijk geding bevoegd te be
velen, dat de stukken, op de zaak betrekking 
hebbende, door den ambtenaar ter over
neming van de behandeling worden gezonden 
naar den bevoegden officier van justitie, 
indien hij van oordeel is, ,dat het feit niet 
tuchtrechtelijk kan worden afgedaan of wel 
tuchtrechtelijk kan worden afgedaan, doch 
uit eenigerlei overweging beter strafrechtelijk 
wordt behandeld. · 

Artikel 29. 

(1) De tuchtrechter is bevoegd een tucht
rechtelijke straf of maatregel op te leggen, 
indien hij in gemoede overtuigd is, dat de 
verdachte aan het t e zijnen laste gelegde-feit 
schuldig is: 

(2) De tuchtrechter is bevoegd ook in 
geval van een schuldigverklaring van de 
oplegging van een tuchtrechtelijke straf of 
maatregel af te zien. 

Artikel 30 . 
(1) Onmiddellijk na de sluit ing van het 

onderzoek ter zitting doet de tuchtrechter 
mondeling _uitspraak, t enzij hij aanleiding 
vindt een schriftelijk.e uitspraak te doen. 

(2) De inhoud van de m ondelinge uit
spraak wordt door den tuchtrechter op het 
origineel van de klacht aangeteekend, voor
zien van zijn handteekening _en den datum 
der zi tting. 

(3) Indien door den tuchtrechter tot een 
schriftelijke uitspraak wordt besloten, wordt 
deze binnen veertien dagen na sluiting van 

.het onderzoek ter zitting· op · schrift gesteld 
en door den tuchtrechter en aoor den griffier 
onderteekend. De uitspraak houdt in dit 
geval in de- gronden, waarop zij berust, en 
vermeldt den naam van den tuchtrechter, die 
haar heeft,. gedaan. 

Artikel 31. 
(1) Zoowel van de aanteekening van een 

mondelinge uitspraak als van een op schrift 
gestelde uitspraak zendt de griffier binnen 
een week bij aangeteekend sc!,,-ijven een door 
hem gewaarmerkt afschrift aan. den betrok
ken ambtenaar en aan den verdachte. Op de 
afschriften wordt de datum, waarop _zij ver
zonden worden, aangeteekend. 

(2) De griffier geeft in daarvoor in" aan
merking komende gevallen van de uitspraken 
kennis aan de betreffende organisatie of het 
betreffend rechtspersoonlijkheid bezittend" 
lichaam. 
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§ 4. Van het geding in hooger beroep. 

Artikel 32. 
(1) De verdachte kan van de uitspraak 

van den tuchtrechter hooger beroep instellen, 
indien hem een geldboete van meer dan 
tweehonderd • gulden of een andere tucht
rechtelijke straf d-an geldboete of een tucht-
rechteliikt maatregel is opgelegd. . 

(2) De ambtenaren van de tuchtrecht
spraak kunnen steeds hooger beroep instellen. 

\ 

Artikel 33. 
(1) De bel.tandeling in hooger beroep 

geschiedt door het ·Centraal College voor de 
Tuchtrechtspraak. · 

(2) Artikel 19 is ten aanzien van ver
schooning of wrakfog van leden van h.et 
Centraal College van overeenkomstige toe
passing,- met dien verstande, dat de beslis
singen over verschooning en wraking steeds 
door dit College genomen worden. 

Artikel 34. 
(1) Het hooger beroep mbet warden 

ingesteld binnen vee;tien dagen na den 
datum, vermeld op het afschritt ,' bedoeld in 
artikel 31. 

- (2) Hooger beroep kan ook nog later 
warden ingesteld, indien ten genoegen van 
het Centraal College wordt aangetoond, dat 
een eerdere instelling in redelijkheid , niet 
mogelijk was. 

Artikel 35 . 
De a r tikelen 20, lid l tot 3, 21, lid I, en 22 

tot 29 vinden op het geding in hooger beroep 
overeenkomstige toe passing. 

Artikel 36. 
(1) Het Centraal College doet binnen 

veertien dagen na de zitting, waarop de zaak 
is behandeld, schriftelijk uitspraak. 

(2) De uitspraak houdt de gro'nden in, 
waarop zij berust. Zij wordt onderteekend 
door den voorzitter en den griffier. 
. (3) De griffier zendt binnen een week bij 
aangeteekend schrijven een gewaarmerkt 
afschrift aan den hoo/dambtenaar, dep 
tuchtrechter, den ambtenaar en den ver
oordeclde. 
_ (4) De griffier geeft in daarvoor in aan

merking komende gevallen van de uitspraak 
kennis aan de betreffende organisatie ol het 
betreffend rechtspersoonlijkheid bhittend 
lichaam. 

§ s. Van de tenuitvoerlegging van de 
uitspraken. 
Artikel 37. 

(1) De ambtenaren voor de tuchtrecht
spraak dragen zorg voor de onv,erwijlde 
tenuitvoerlegging van de uitspraken van het 
gerecht, waarbij zij werkzaam zijn. 

(2) De uitspraken van de tuchtrechters 
worden niet ten uitvoer -gelegd, zoolang zij 
niet onherroepelijk z·ijn geworden. _ 

' Artikel 38. 
(1) De ambtenaar bepaalt den termijn, 

waarbinnen geldboeten en kosten van open
baarmaking van tuchtrechtelijke uitspraken 
moeten warden betaald en waarborgscimmen 
moeten warden gestort. 
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(2) Indien de boeten of kosten niet tijdig 
worden betaald of de waarborgsommen niet 
tijdig worden gestort, kunnen zij door den 
ambtenaar worden ingevorderd bij dwang
bevel, medebrengende "het recht van parate 
executie. Het dwangbevel wordt beteekend, 
~ ten uitvoer gelegd op de wijze, bij het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
ten aanzien van vonnissen en authentieke 
acten voorgeschreven. 

Artikel 39. 
(I) De ambtenaar bepaalt den termijn, 

waarbinnen in geval van veroordeeling tot 
inlevering van producten of bescheiden of 
verbeui:dverklaring van niet in beslag ge
nomen voorwerpen de producten, voor
werpen of bescheiden moeten worden inge
leverd. 

(2) In geval van niet tijdige inlevering kan 
het bedrag, waarop deze bij de uitspraak is 
geschat, door den ambtenaar op de wijze, 
omschreven in het tweede lfd van het voor
gaande artikel, worden ingevorderd. 

(3) Met ingeleverde producten wordt ge
handeld als met verbeurd verklaarde voor-
werpen. 

Artikel 40. 
Bij vero rdeeling tot een tuchtrechtelijke 

straf of maatregel kan in de uitspraak worden 
bepaald, dat deze, indien -de tenuitvoerleg
ging om eenigerlei reden niet mogelijk of niet 
wenschelijk blijkt, zal worden vervangen door 
een of meer andere straffen of maatregelen. 

AFDEELING 4. 
Van de tuchtrechtspraak door de organisaties. 

Artikel 41. 
De organisaties gaan niet over tot de ver

volging van feiten, waarvan het haar bekend 
·• is of wordt: _ 

1) dat zij reeds eerder aanhangig zijn ge
maakt bij den bevoegden tuchtrechter; 

2) dat zij zijn voorgelegd aan den bevoeg-
den officier van justitie. ' 

Artikel 42. 
(1) De organisaties kunnen de in artikel 2 

genoemde straffen j!n maatregelen opleggen, 
met uitzondering van de bijkomende straffen 
van verbeurdverklaring en met dien ver
stande, dat de op te leggen geldboete en de 
te storten waarborgsom het bedrag van vijf 
duizend gulden niet zal overschrijden. 

(2) Alvorens tot oplegging van een van de 
straffen, genoemd in artikel 2, lid I, onder a, 
3 en 4, of van den maatregel, genoemd i11 
artikel 2,iid 2, onder I, over te gaan, stelt de 
organisatie den verdachte steeds in de ge!e
genheid schriftelijk of mondeling verweer te 
voeren. In de andere gevallen kan de orga
nisatie den verdachte in de gelegenheid 
stellen schriftelijk of monde!ing verweer te 
voeren. Voor de inzending van een schriftelijk 
verweer moet hem een termijn van ten minste 
vier dagen gegeven worden; van den dag, 
waarop hij in de ge!egenheid 'fOrdt gesteld 
mondeling- verweer te voeren, moet hij ten 
minste vier dagen van te voren in kennis 
worden gesteld. 

Artikel 43. 
De organisatie doet van de uitspraak 

binnen drie dagen: 
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I) schriftelijk mededeeling aan den hoofd
ambtenaar, onder toezending van alle voor 
de beoordeeling van de gegrondheid der uit
spraak benoodigde bescheiden; 

2) bij aangeteekenden brief mededeeling 
aan den veroordeelde. 

Artikel 44. 
(I) De veroordeelde kan binnen zeven 

dagen bij den hoofdambtenaar een bezwaar
schrift indienen tegen de uitspraak. 

(2) Een bezwaarschrift kan ook nog later 
worden ingediend, ii.dien ten genoegen van 
den rechter in beroep wordt aangetoond, dat 
eerdere indiening in redelijkheid niet mogelijk 
was. 

(3) Bij de uitspraak is de organisatie ver
p!icht den verciordeelde van de bevoegdheid 
een bezwaar;chrift in te dienen in kennis te 
stellen. 

Artikel 45. 
(1) Het indienen van een bezwaarschrift , 

. schorst de uitspraak, voor zoover die luidt 
op een andere straf of maatregel dan geld
boete. 

(2) Niettemin kan de hoofdambtenaar, 
indien hij meent, dat daartoe redenen aan
wezig zijn, aan de indiening van een bezwaar
schrift mede ten aanzien van geldboete 
schorsende werking verleenen. 

.,, (3) In de gevallen, dat een bezwaarschrift 
schorsende werking heeft, geeft de hoofd
ambtenaar hiervan aan de organisatie kennis. 

Artikel 46. 
(1) Binnen veertiep dagen, nadat den 

hoofdambtenaar een mededeeling overeen
komstig artikel 43 heeft bereikt, kan hij de 
zaak bij den bevoegden tuchtrechter aan
hangig doen maken of we! deze ter over
neming van de behandeling doorzenden aan 
den bevoegden officier van justitie . De ter
mijn kan door den hoofdambtenaar 'hog 
tweemaal met veertien dagen worden ver-
lengd. · 

(2) Indien de veroordeelde een bezwaar
schrift, als bedoeld in artikel 44, heeft inge
diend, is de hoofdambtenaar verplicht de 
zaak bij den bevoegden tuchtrechter aan
hangig te doen maken, dan we! deze ter over
neming van de behandeling door te zenden 
aan den bevoegden officier van justitie. 

Artikel 47. 
Indien de uitspraak. van den tuchtrechter 

of den economischen rechter anders luidt dan 
die van de organisatie, is de uitspraak van de 
orga~isatie _van rechtswege opgeh~ven. 

Artikel 48. 
(I) De organisaties dragen zorg voor de 

tenuitvoerlegging zoo spoedig mogelijk van 
haar uitspraken, die voor tenuitvoerlegging 
vatbaar zijn. 

(2) De artikelen 38 tot 40 zijn van over
eenk'omstige toepassing. 

AFDEELING 5. 
Van voorloopige tuchtmaatregelen. 

Artikel 49, 
(I) De organisaties, met tuchtrechtsr,iaak 

, belast, zijn bevoegd, indien het belang van 
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de voedselvoorziening onmiddellijk ingrijpen 
vereischt, in afwachting van de tuchtrechte
lijke of strafrecht'e!ijke behandeling, de vol
gende voorloopige tuchtmaatregelen op te 
h;ggen ter zake van strafbare feiten, genoe~d 
in artikel 1, en begaan door personen, als m 
dat a,tikel bedoeld: 

1) een bedrijf geheel of gedeeltelijk te 
sluiten of stil te leggen ; 

2) uitsluiting of vermindering van toe
wijzing van producten of grondstoffen op te 
leggen; • . 

3) bevoegdheden, v;rgunningen of toe
slagen, aan den verdaclite toegekend of ve_r
leend krachten"s voorschriften, als bedoeld m 
artikel 1, in te trekk~n. . 

(2) De artikelen 42, lid 2, 43 en 44 vmden 
· overeenkomstige toepassing. 

{3) Indien een bezwaarschrift wordt inge
diend doet de hoofdambte.naar de zaak 
binne~ vijf dagen aanhangig maken bij den 
bevoegden tuchtrechter, die binnen tien . 
dagen beslist, of de voorloopige tuchtmaat
regel al dan niet te recht is genomen. In 
het laatste geval verv-alt de maatregel. 

• 
Artikel 50. 

De ambtenaar zo~gt voor een zoo spoedig 
mogelijke afdoening van de zaken, welke 
voor tuchtrechtelijke afdoening in aanmer- . 
king komen; in de overige zaken zendt hij de 
stukken, op de zaak betrekking hebbende, 
zoo spoedig mogetijk aan den officier van 
justitie. 

Artikel 51. 
(1) De tucht- of strafrechter kan den voor

loopigen tuchtmaatregel te alien tijde 
schorsen of intrekken. 

{2) Deze vervalt verder: 
1) indien de ambtenaar van verdere be

handeling of de officier van justitie van ver
volging of verdere vervolging afziet; 

2) indien de tucht- of strafzaak buiten 
geding wordt afgedaan. 

AFDEELING 6. 
Van de kracht van gewijsde en van verjaring . . 

Artikel 52. 
{1) Niemand kan andermaal tuchtrechte

lijk worden vervolgd wegens een feit, waar
over te zijnen aanzien bij iUChtrechtelijke 
uitspraak onherroepelijk is beslist. 

{2) Een schikking, als bedoeld in artikel 15, 
wordt voor de toepassing van het voorgaande 
lid met een tuchtrechtelijke uitspraak gelijk
gestell1. 

... Artikel 53 . 
Het recht tot tuchtrechtelijke vervolging 

en het recht tot tenuitvoerlegging vah tucht
rechtelijke straffen en maatregelen vervallen 
door verjaring in twee jaren. 

AFDEELING 7. 
Slotbepalingen. 

Artikel 54. 
Alie gelden, ontvangen bij de tenuitvoer

legging van uitspraken of bij schikkingen 
ingevolge dit besluit, vloeien in het Land

' bouw-Crisisfonds of het fonds, dat daarvoor 
in de plaats treedt. 

148 

Artikel 55. 
De Secretarissen-Generaal van de Dt>par

tementen van Landbouw en Visscherij en 
van Justitie kunnen nadere voorschriften 
uitvaardigen ter uitvoering van dit besluit. 

' Artikel 56. • 
(1) Dit besluit treedt in werking veertien 

dagen na den dag van zijn afkondiging. 
(2) Op dit tijdstip vervallen de artikelen 17 

tot 46 van het Crisis-Organisatiebesluit 1933. 
{3) Zaken, v66r dit tijdstip aanhangig 

gemaakt bij een der rechters, genoemd in 
artikel 18 van het Crisis-Organisatiebesluit 
1933, worden afgedaan op de oude wijze. 

Artikel 57. 
Het kan word en aangehaald als: Besluit 

tuchtrechtspraak voedselvoorziening. 
's-Gravenhage, 21 September 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. L. en V., 

H. M. HIRSCHFELD. 

S .-G. v. h. Dep. v. Just. ,, ScHRIEKE. 

( Uitgeg. 21 Sept. 1942.) 

(Stet. no. 196.) 
23 S eptember 1942. BESCHIKKI°NG van 

den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien ter uitvoering 
van zijn besluiten van 17 Januari 1941, 
4 December 1941 en 23 September 1942, 
alle betreffende belastingen op wijn. 

In overeenstemming met de §§ 2 en 3 van 
de Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N.ederlandsche 
gebied en op grond van de besluiten van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien van 17 Januari 1941, 4 De
cember 1941 en 23 September 1942, alle 
betreffende belastingen op wijn, wordt be
paald: 

§ I. 

De beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Financien 
dd . 22 Januari 1941, n°. 162 (Nederlandsche 
Staatscourant van 27 Januari 1941), ter uit
voering van eerstgenoemd besluit wordt 
gewijzigd als volgt: 

a) In § 1, lid 3, I, en II, a, in plaats van 
,,volledig het karakter hebben van een na
tuur!ijken uit druiven bereiden wijn" te 
Iezen : zich in alle opzichten doen kennen als 
een deugdelijke, natuurlijke, uit druiven 
bereide wijn. 

b) In § 4 wordt een nieuw lid I ingevoegd, 
Juidende: 

Bij invoer van wijn tot opslag in fictief 
entrepot moet in de waarde voor de bereke
ning van de invoerbelasting ook het alsdan 
niet geheven (specifieke) invoerrecht worden 
begrepen. 

Van deze paragraaf wordt het oude lid 
1 vernummerd in 1a; voorts vervallen de 
Jeden 8 en 10 en vervallen in lid 9 de woor
den: en van de op 5 percent der te schatten 
verkoopwaarde te stellen invoerbelasting. 

c) Van § 5, lid 3, vervalt het vermelde on
der letter c. 

d) § 6 wordt vervangen door: 
1. Hij, die bezwaar heeft tegen de beslissing 
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van den ontvanger-entreposeur, bedoeld in 
§ 3, sub 3, en in§ 4, sub 4 en sub 7, van deze 
beschikking, kan van die beslissing in beroep 
ko men bij de Tariefcommissie binnen den 
termijn en op gelijken voet als in artikel 6 
der Tariefwet 1934 is bepaald. . 

2. Bij het bestaan van een geschil omtrent 
de toepassing van de bijzondere bepalingen 
1, 2 of 5 van post n°. 156 van het tarief, zoo
mede bij het bestaan van een geschil, bedoeld 
in artikel 8 van het Besluit, moeten proeven, 
van den wijn in dubbel worden genomen . De 
proeven moeten door de ambtenaaren en door 
den aangever of entrepositaris worden ge
waarmerkt. 

e) Van § 7 vervalt lid 8. 
§ 2. / 

Voor wijn, welke, anders dan bij de ophef
_fing van de bergplaatsen voor verlengbaar 
krediet, v66r l l October 1942 met bestem
ming tot opslag in fictief entrepot is aan&e
geven en aldaar bij den aanvang van dien 
dag nog is of sedert dien wordt geentrepo
seerd of daaruit van 1 tot II October 1942 
met krediet voor het invoerrecht is uitgesla
gen, is invoerbelasting en statistiekrecht ver
schuldigd door den entrepositaris te wiens 
name de wijn volgens de door den ontvanger 
entreposeur gehouden rekening is, onder
scheidenlijk zal worden, opgeslagen. 

§ 3. 
De wijn, in § 2 bedoeld, moet door den 

entrepositaris bij den ontvanger-entreposeur 
ter betaling van de verschuldigde invoer
belasting en van het statistiekrecht worden 
aangegeven v66r 20 October 1942 voor elk 
fictief entrepot afzonderlijk en gesplitst naar _ 
de onderscheidingen van die paragraaf. De . 
waarde moet worden aangegeven overeen
komstig artikel 120, 6°., der A1gemeene Wet 
van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38): 
Voor den wijn, herkomstig uit een bergplaats 
voor verlengbaar krediet, moet met vermel
ding in de aangifte van de hoeveelheid van 
elke soort een beroep op die herkomst wor
den gedaan. De vereischte ·deviezen- of clea
ringdocumenten en invoermacbtigingen moe
ten .worden overgelegd als bij aangifte ten 
invoer in bet vrije verkeer. 

§ 4. 
1. De ontvanger-entreposeur stelt de door 

den entrepositaris aan invoerbelasting en 
statistiekrecbt te betalen bedragen vast. 
Hij doet daarvan schriftelijk mededeeling 
aan den ·entrepositaris. Voor de berekening 
van de, invoerbelasting moet in de waarde 
van den wijn ook bet niet gebeven specifieke 
invoerrecbt begrepen worden. 

2. De betaling van den vastgestelde bedra
gen moet binnen zes weken _na de dagteeke
ning ,van den kennisgeving hebben plaats 
gebad. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien kan dezeil termijn 
verlengen. 

3. De invorderin_g kan geschieden bij para
te executie. De bepalingen van artikel 291, 
eerste tot en met vijfde lid, der voornoemde 
Algemeene Wet zijn ten deze van toepassing. 

§ 5. 
Op de beroepen, welke v66r 11 October 

1942 overeenkomstig de oude § 6 van de 
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dezerzijdsche beschikking van 22 J anuari 
1941, n°. 162, op de Commissie van deskun
digen zijn ingesteld, wordt door deze com
missie nog een beslissing genomen. 

§ 6. 
Van de Uitvoerbeschikking Bijzondere 

Wijnbelasting 1941 (Nederlandsche Staats
courant van 15 December 1941) wordt § 2 
gele2en als volgt : 

De beslissing over de vraag of een inge
voerde of bier te lande vervaardigde vloeistof 
is te beschouwen als mousseerende druiven
wijn dan wel als mousseerende vruchtenwijn 
berust in de eerste instantie bij den inspec
teur der invoerrechten en accijnzen en in de 
laatste instantie bij de Tariefcommissie. De 
artikelen 5 en 6 der Tariefwet 1934 zijn van 
overeenkomstige toepassing. Bij bet bestaan 
van een geschil moeten proeven van den 
wijn in dubbel worden genomen. De proeven 
moeten door de ambtenaren en den aangever 
of den fabrikant worden gewaarmerkt. · 

§ '7. 
Deze beschikking treedt in werking met 

ingang van I 1 October 1942. 
's-Gravenbage, 23 September 1942. 

Wnd. S.-G. v. h . Dep. v. F., H. POSTMA. 

• ( Uitgeg. 8 Oct. 1942.) 

(Stet. no. 203) 
24 September 1942. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaaf van bet Departe
ment van Financien betreffende de ver
lenging van den duur van verscbillende 
beffingen. 

Op grond van § 1 van de Verordening 
N°. 23/1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de VerordeniI)g N°. 3/1940 van 
den R ijkscornmissaris voor bet bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

a. In de wet van 14 December 1939 
(Staatsblad n°. 408) tot wijziging van de 
Tariefwet 1934 en de Wet op bet Statistiek
recbt (Staatsblad 1932, n°. 231) vervallen 
artilt'el VI en het tweede lid van artikel VII. 

b. De wet van 14 December 1939 (Staats
blctd n°. 408) treedt volledig in werking met 
ingang van I Januari .1943. 

Artik"el 2. 
a. In de wet van 26 April 1940 (Staatsblad 

no. 404) tot versterking van's Rijks middelen 
vervallen in artikel 8 de woorden ,,tot en 
met 30 April 1943" en vervalt van artikel 14 
bet tweede lid. 

b. De wet van 26 April 1940 (Staatsblad 
n°. 404) treedt volledig in werking met in
gang van 1 Januari 1943. 

Artikel 3 . 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenbage, 24 September 1·942. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F. , H. POSTMA. 

(Uitgeg. 19 Oct. 1942.) 

n,.., 011c1a uoox nee ccnu a·=~=,....,--,...,..,,.,,.,....,.,,.......,,...e=J",""·---- - - --- - - --------7"1 
reau voor de Statistiek .zullen zijn verscbe- ,.diensttijd" wordt , in dit artikel 
nen, in de gemeente Sittard bet getal der op verstaan alle aan bet ontslag voorafgaande 
30 September 1942 volgens de bevolkings·- tijd, welke in aanmerking komt voor pen-
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sioen, • onverschillig in dienst van welk 
lichaam die tijd is doorgebracht, met <lien 
verstande, dat alle diensttijd slechts eenmaal 
wordt medegeteld en diensttijd 1,1it een ne
venbetrekking slechts in aanmerking komt, 
indien het wachtgeld , uit hoof de van ontslag 
uit die betrekking wordt toegekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in den zin der P en
sioenwet 1922, Staatsblad No. 240, welke 
aan de betrekking, waaruit de belanghebben-

. de tengevolge van deze beschikking werd 
ontslagen, laatstelijk v66r 1 October I942 

was verbonden, vermeerderd met kindertoe
lage, indien 9ie ·toelage niet reeds in die wed
de is begrepen, met dien verstande, dat de 
wedde of de som van wed:ie en kindertoe
lage dezelfde vermindering of vermeerde
ring ondergaat, we-Ike de kindertoelage ten
gevolge van de wijziging van het aantal kin
deren, dat voor die toelage in aanmerking 
komt, zou ondergaan, indien de belangheb
bende in dienst zou zijn gebleven. Het wacht
geld is gedurende de eerste drie maanden 
gelijk aan de in den eersten vol:ain omschre
ven wedde of de som van .wedde en kinder
toelage en bedraagt daarna v.edurende drie 
maanden 85 en vervolgens 70 t en honderd 
van de vorenbedoelde wedde of som. 

4. Indien op of na den datum van het 
in werking treden van deze beschikking i"n 
de regeling van de wedden en ( of) kinder
toelagen van de -;imbtenaren dee gemeente 
Sittard een wijziging wordt gebracht, \velke 
geen verband houdt met deze beschikking, 
wordt de in het derde lid beduelde wedde of 
de- som van wedde en kindertoelage voor de 
toepassing van dat lid en van het vijfde en 
zesde lid van <lit artikel, alsmede van het 
tweede lid, tweeden volzin, van artikel 5, op 
overeenkomstige wijze gewijzigd. · 

5. Wanneer de c,p wachtgeld gestelde uit 
of in verband 'met arbeid of bedrijf op of na 
I October I942 inkomsten geniet of gaat ge
nieten, welke hij drie maanden v66r <lien 
datum niet genont, wordt: 

a: indien hij die inkomsten geniet in 
dienst van een der lichamen, bedoeld in de 
~rtikelen 3, 4, s en I4, tweede lid, der P en
sioenwet 1922, Staatsblad No. 240, zoodra en 
zoolang het wachtgeld, vermeerderd met die 
inkomsten, ·voor zoover zij als wedde in den 
zin dier wet zijn of zouden zijn aan te mer
ken, en in ieder geval met inbegrip van kin
dertoelage, de in het derde lid bedoelde wed
de of de som van wedde en kindertoelage 
zou overschrijden, het wachtgeld met het be
drag dier overschrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, vermin
derd, met dien verstande, . dat van die in
komsten buiten aanmerking blijft een be
drag, gelijk aan het verschil tusschen het 
wachtgeld en de in het derde lid bedo~lde 
wedde of de som van wedde en kindertoe
lage; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, 
als bedoeld onder a en b, het wachtgeld ver
minderd met het eventueele gedeelte der in-
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komsten onder a, waarmede deze, vermeer
derd met het wachtgeld, het bedrag der in 
het derde lid bedoelde wedde of van de som 
van wedde en kindertoelage overschrijden, 

• <loch ten aanzien van de overblijvende in
komsten gehandeld, alsof zij onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een 
passende betrekking, al wordt deze benoe
ming niet aangenomen, tenzij dit laatste ge
sch~edt op grond van bezwaren, welke door 
den Commissaris der provincie Limburg, den 
belanghebbende of <liens gemachtigde ge
hoord, althans behoorlijk opgeroepen, deug
delijk worden verklaard. 

Onder ,,passende betrekking" wordt in dit 
lid verstaan een betrekking of vereeniging 
van betrekkingen, welke den betrokken amb
tenaar in verband met zijn persoonlijkheid 
en omstandigheden redelijkerwijze kunnen 
worden opgedragen. 

7. Voor de toepassing van ·het vijfde en 
zesde lid van dit artikel worden in de ge
vallen , waarin de belan"ghebbende tengevolge 
van deze beschikking uit meer dan een be
trekking is ontslagen,de verschillende wacht
gelden en de verschillende wedden, in het 
derde lid bedoeld, tot een wachtgeld en een 
wedde vereenigd. 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron · van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is, v66r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, indien het 
ver!ies, naar -het oordeel van het bevoegd 
gezag van de gemeente Sittard, het gevolg 
was van eigen schuld of van eigen verzoek 
en daarvoor geen deugdelijke gronden aan
wezig worden geacht. 

9. Indien de op wachtgeld gestelde amb
tenares in het huwelijk treedt, vervalt voor 
den duur van 'dat huwelijk het wachtgeld. 

10. Indien een wachtgeld na onderbre
king <;>Pnieuw wordt genoten, wordt, voor de 
bepalmg van den duur en het bedrag van 
het wachtgeld, de tijd der onderbreking ge
acht op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

11. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
aan den_ burgemeester der gemeente Sittard. 
De op wachtgeld gestelde is gehouden ten 
aanzien van die inkomsten alle door dezen 
burgemeester en door den Commissaris der 
provincie Limburg verlangde inlichtingen te 
verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan eveneens 
onverwijld mededeeling aan den burgemees
ter der gemeente Sittard. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van den bur
gemeester van genoemde gemeente een 'aan
vrage in te dienen, tot het verkrijgen van in
validiteitspensioen en zich te onderwerpen 
aan het in verband daarmede te verrichten,, 
geneeskundig onderzoek, als bedoeld in ar-
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van den ontvanger-entreposeur, bedoeld in 
§ 3, sub 3, en in§ 4, sub 4 en sub 7, van deze 
beschikking, kan van die beslissing in beroep 
komen bij de Tariefcommissie binnen den 
termijn en op gelijken voet als in- artikel 6 
der Tariefwet 1934 is bepaald. 

2. Bij het bestaan yan een geschil omtrent 
de toepassing van de bijzondere bepalingen 
1, 2 of 5 van post n°. 156 van het tarief, zoo
mede bij het bestaan van een geschil, bedoeld 
in artikel 8 van het Besluit, moeten proeven, 
van den wijn in dubbel worden genomen. De 
proeven moeten door de ambtenaaren en door 
den aangever of entrepositaris worden ge
waarmerkt. 

e) Van § 7 vervalt lid 8. 
§ 2. / 

Voor wijn, welke, anders dan bij de ophef
J ing van de bergplaatsen voor verlengbaar 
krediet, v66r II October 1942 met bestem
ming tot opslag in fictief entrepot is aan~e
geven en aldaar bij den aanvang van dien 
dag nog is of sedert dierl wordt geentrepo
seerd of daaruit van 1 tot II October 1942 
met krediet voor het invoerrecht is uitgesla
gen, is invoerbelasting en statistiekrecht ver
schuldigd door den entrepositaris te wiens 
name de wijn volgens de door den ontvanger 
entreposeur gehouden rekening is, onder
scheidenlijk zal worden, opgeslagen . 

§ 3. 
De wijn, in § 2 bedoeld, moet door den 

entrepositaris bij den ontvanger-entreposeur 
ter beta!ing van de verschuldigde invoer
belasting en van het statistiekrecht worden 
aangegeven v66r 20 October 1942 voor elk 
fictieJ entrepot afzonderlijk en gesplitst naar _ 
de onderscheidingen van die paragraaf. De 
waarde moet worden aangegeven overeen
komstig artikel 120, 6°., der A'lgemeene Wet 
van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38)~ 
Voor den wijn , herkomstig uit een bergplaats 
voor verlengbaar krediet, moet met vermel
ding in de aangifte van d~ hoeveelheid van 
elke soort een beroep op die herkomst wor
den gedaan. De vereischte ·deviezen- of clea
ringdocumenten en invoermachtigingen moe
ten .worden overgelegd als bij aangifte ten 
invoer in het vrije verkeer. 

§ 4. 
1. De ontvanger-entreposeur stelt de door 

den entrepositaris aan invoerbelasting en 
statistiekrecht te betalen bedragen vast. 
Hij doet daarvan schriftelijk mededeeling 
aan den ·entrepositaris. Voor de berekening 
van de, invoerbelasting moet in de waarde 
van den wijn ook het niet geheven specifieke 
invoerrecht begrepen worden. 

2. De betaling van den vastgestelde bedra
gen moet binnen zes weken _na de dagteeke
ning ,van den kennisgeving hebben plaats 
gehad. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien kan dezeh termijn 
verlengen. 

3. De invorderin_g kan geschieden bij para
te executie. De bepalingen van artikel 291, 
eerste tot en met vijfde lid, der voornoemde 
Algemeene Wet zijn ten deze van toepassing. 

§ 5. 
Op de beroepen, welke v66r 11 October 

1942 overeenkomstig de oude § 6 van de 
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dez~rzijdsche beschikking van 22 Januari 
1941, n°. 162, op de Commissie van deskun· 
digen zijn ingesteld, wordt door deze com· 
missie nog een beslissing genomen. 

§ 6. 
Van de Uitvoerbeschikking Bijzondere 

Wijnbelasting 1941 (Nederlandsche Staats
courant van 15 December 1941) wordt § 2 
gelezen als volgt :. 

De beslissing over de vraag of een inge
voerde of hier te lande vervaardigde vloeistof 
is te beschouwen als mousseerende druiven
wijn dan wel als mousseerende vruchtenwijn 
berust in de eerste instantie bij den inspec
teur der invoerrechten en accijnzen en in de 
laatste instantie bij de Tariefcommissie. De 
artikelen 5 en 6 der Tariefwet 1934 zijn van 
overeenkomstige toepassing. Bij het bestaan 
van een geschil moeten proeven van den 
wijn in dubbel worden genomen. De proeven 
moeten door de ambtenaren en den aangever 
of den fabrikant worden gewaarmerkt. · 

§ 7. 
Deze beschikking treedt in werking met 

ingang van II October 1942. 
's-Gravenhage, 23 September 1942. 

Wnd. S .-G. v. h . Dep. v. F., H. POSTMA. 

"' { Uitgeg. 8 Oct. 1942.) 

(Stet. no. 203) 
24 September 1942. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaaf van het Departe
ment van Financien betreffende de ver
lenging van den duur van verschillende 
heffingen. 

Op grond van § 1 van de Verordening 
N°. 23/1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordenigg N°. 3/1940 van 
den· Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Art*el r. 
a. In de wet van 14 December 1939 

(Staatsblad n°. 408) tot wijziging van de 
Tariefwet 1934 en de Wet op het Statistiek
recht (Staatsblad 1932, n°. 231) vervallen 
artilrel VI en het tweede lid van artikel Vil. 

b. De wet van 14 December 1939 (Staats
bl<td n°. 408) treedt volledig in werking met 
ingang van 1 Januari 1943. 

Artikel 2. 
a. In de wet van 26 April 1940 (Staatsblad 

no. 404) tot versterking van 's Rijks middelen 
vervallen in artikel 8 de woorden ,,tot en 
met 30 April 1943" en vervalt van artikel 14 
het tweede lid. 

b. De wet van 26 April 1940 (Staatsblad 
n°. 404) treedt volledig in werking met in
gang van 1 Januari 1943. 

Artikel 3 . 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 24 September 1·942. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. POSTMA. 

( Uitgeg. 19 Oct . !942.) 
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(Stet. no. 203) 
25 September 1942. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken, N°. II90 
D/doss. 29, Afd. Volksgezondheid, tot 
wijziging van het Jam-limonadebesluit 
(Staatsblad 1937, n°. 854). 

Gelet op de artikelen 14 en IS der Waren
wet (Staatsblad 1935, n°. 793) en het advies 
der commissie, bedoeld in artikel I7 van die 

wet, alsmede in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van deh 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, wordt bepaald: 

Artikel I. 
In de Methoden van Onderzoek en de Lijst 

van Reagentia, aangegeven in de bijlage, be
doeld in artikel 26 van het J am-limonade
besluit (Staatsblad 1937, n°. 854), waarvan de 
tekst opnieuw is afgekondigd bij Koninklijk 
besluit van 2 November 1939 (Staatsblad -
no. 871), worden de in de bij dit besluit ge
voegde bijlage aangegeven wijzigingen aan
gebracht. 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in· werking op den dag 

na dien van zijn afkondiging. 
's-Gravenhage, 25 September. 1942. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 19 Oct. 1942.) 
BIJLAGE. 
- In de Methoden van Onaerzoek, behoorende 

bij het]am-limonadebesluit (Staatsblad"J. 937 , 
no. 854), worden de volgende wijzigingen aan
gebracht : 

Onder 8. Glucose, Fructose, Invertsuiker 
wordt na de derde ~linea ihgevoegd: · . 

De titratie's kunnen ook worden uitgevoerd 
door, in plaats van IS ems twinl:ig procents 
oplossing van joodkalium en 25 ems zwavet
zuur (6 N). toe te voegen 2,5 ems twintig 
procents joodkaliumoplossing (of o,s g vast 
joodkalium) en daarna voorzichtig, doch zoo 
snel mogelijk, 20 cm3 vijf en twintig procents 
zoutzuur en daarna 10. cm3 eener twintig 
pro cents opfossing van rhodaankalium; na 
krachtig omzwenken, totdat de koolzuur
ontwikkeling is opgehouden, waarbij zoo 
noodig een druppel aether kan worden toege
voegd, wordt met 1/10 N thiosulfaat alsvoren 
getitreerd, _ 

Het onder I I. Deiftrine bepaalde wordt 
vervangen door: 

Een oplossing, die I g masse of I g zetmeel
stroop b evat in ongeveer 50 cm3 water, wordt 
na toevoeging van ongeveer S cm3 gistwater, 
vergist met een reincultuur van saccharomy-. 
ces terevisiae gedurende 48 uren bij 35° C. 
De vloeistof wordt daarna even opgekookt 
en na afkoeling aangevuld tot roo cm3 en 
gefiltreerd. Van deze vloeistof worden 50 cm3 

met S cm3 dertig procents zoutzimr vermengd 
en gedurende 2 uren onder terugvloeiing 
juist aan den kook gehouden of gedurende 
2 uren in een kokend waterbad geplaatst. 
Na bekoeling wordt de vloeistof geneutrali
seerd en tot IOO cm3 gebracht. In 25 cm3 dezer 
vloeistof wordt het red-uceerend vermogen 
bepaald volgeiis 11 en uitgedrukt als glucose. 
Uit dit glucosegehalte wordt door vermenig-

• 

150 

vuldiging met 0.9 het gehalte aan dext.rine 
berekend. , 

Bij aanwezigheid van lactose dieot met 
saccharomyces cerevisiae en torula cremoris 
te worden vergist. 

Onder 13. Kunstmcitige Verzoetingsmidde
len wordt telkenmale het woord ,,saccharine" 
vervangen door de woorden: o. benzoezuur
sulfimide (,,Saccharine" ) en het woord ,,dul
cine" door de woorden: p. phenetol-carba
mide (,,Dulcine"). 

In de Lijst van R eagentia wordt tusschen 
het bepaalde onder Ferrichloride en Half
basisch loodacetaat ingevoegd: 

Gistwater. 
250 gram gist, zoo mogelijk persgist, wor

den met r I water gedurende ½ uur gekookt, 
waarna nog warm wordt gefiltreerd. Het 
filtraat wordt met I I water vetmengd, weder 
1/~ uur gekookt, gefiltreerd en daarna geste
riliseerd . 

B ehoort bij beslu.it van d en Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 25 September 1942, n°. u90 D/ 
doss. 29, afd . V. 

Mij bekend . 
Wnii. S. G. v. h. Dep. v. S . Z., VERWEY. 

(Stet. no. 190) 
30 September 1942. BESCHIKKING van 

den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken, No. 
14344 B.B. (Bureau Staats- en Admini
stratief Recht), betreffende toevoeging 
van de gemeente Broeksittard aan de 
gemeente Sittard. 

Op grond van§ I der Verordening No. 79( 
1940 van den 'Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 

Met ingang van i October 1942 wordt de 
gemeente Broeksittard opgeheven en ge
voegd bij de gemeente Sittard. 

Artjkel 2. 

x. De secretaris en de ontvanger der ge
meente Broeksittard worden geacht met in
gang van den in artikel I ·vermelden datum 
uit hun ambt eervol te zijn ontslagen. 

2. Onverminderd het bepaalde in het 
eerste lid worden de door of vanwege het 
bevoegd gezag in dienst der gemeente Broek
sittard aangestetdc, ambtenaren - met in
begrip van de personen, in dienst van die 
gemeente op arbeidsovereenkomst naar bur
gerlijk recht werkzaam - te rekenen vanaf 
den in artikel I vermelden datum, geacht in 

_ denzelfden rang. en op denzelfdcn voet in 
dienst te zijn van de gemeente Sittard, met 
<lien verstande, dat het bevoegd gezag ver
plicht is binnen drie maanden, te rekenen 
vanaf evenbedoelden datum, te bepalen, of, 
en zoo ja, in welken rang en op welken voet 
de hierbedoelde personen in dienst van deze 
gemeente blijvend te werk zullen worden 
gesteld. Vanaf het tijdstip hunner aanstel
ling in de gemeente Sittard zijn de besluiten, 
regelende den rechtstoestand der in dienst 
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dezer gemeente werkzame personen, op deze 
functionarissen van-toepassing. 

Een blijvende tewerkstelling geschiedt 
slechts in een financieel gelijkwaardige be
trekking, waaronder verstaan wordt een be
trekking of vereenjging van betrekkingen, 
die den betrokken ambtenaar een tenminste 
gelijk inkomen oplevert als de wedde, in 'den 
zin der Pensioenwet 1922, Staatsblad No. 
240, of..pe som van wedde en kindertoelage, 
welke aan zi]n betrekking laatstelijk voor den 
in artikel 1 vermelden datum was verbonden. 

Met ,,inkomen" wordt hier, waa~ het be
treft inkomsten in dienst van een der licha
men, bedoeld in de artikelen 3, 4, s en 14, 
tweede lid, der Pensioenwet 1922, Staatsblad 
No. 240, bedoeld de wedde in den zin dier 
wet, vermeerderd, indien de toelage niet 
reeds in de wedde is begrepen, met kinder
toelage. 

Het bepaalde in de tweede en derde alinea 
is van overeenkamstige toepassing ten aan
zien van pers-cinen, in dienst op arbeidsover
eenkomst naar burgerlijk recht. 

Voor de regeling van de wedden of loonen 
der p·ersonen, die in . dienst der gemeente 
Broeksittard werkzaam ,zijn, worden ten-

, minste de dictnsttijd en de wedderegeling of 
loonregeling in aanmerking genomen, welke 
in deze gemeente voor de berekening van 
hun wedden of loonen zouden hebben ge
golden. 

3. De op den in artikel 1 vermelden da
tum in de gemeente Broeksittard geldende 
besluiten behouden rechtskracht, totdat het 
bevoegd gezag der gemeente Sittard deze be
sluiten heeft vervallen verklaard. 

Het bevoegd gezag1der ge~eente Sittard i-s 
verplicht binnen twee jaren na dien datum 
te bepalen, welke gemeentelijke besluiten in 
het gebied der voormalige gemeente Broek- . 
sittard zullen gelden. ( 

Zoo dikwijls voor het vervallen verklaren 
of voor het invoeren van gemeentelijke be
sluiten medewerking van hooger gezag bij 
kracht van wet hecbende bepalingen is voor
geschreven, is deze mede vereischt voor het 
vervallen of van toep~ssing . verklaren van 
gemeentelijke besluiten in het gebied der 
vergroote gemeente Sittard. 

4. De jaarwedden van den burgemeester, 
den secretaris, den ontvanger en de ambte
na£en van den burgerlijken stand der ver
groote gemeente Sittard worden zoo noodig 
opnieuw vastgesteld <;!oor den Commissaris 
der provincie Limbur~, overeenkomstig de 
ter zake in dez'e provincie geldende regelen, 

Artikel 3. 
x. Met afwijking van het bepaalde in ar

tikel 4, eerste 'lid, der gemeentewet en in ar
tikel 11, derde lid, van de Eerste beschik
king ter uitvoering van de Verordening No. 
152/1941 geldt, totdat onderscheidenlijk de 
uitkomsten van de eerstvolgende openbare 
-volkstelling of een nadere publicatie omtrent 
het aantal inwoners door het Centraal Bu
reau voor de Statistiek .zullen zijn versche
nen, in de gemeente Sittard het getal der op 
30 September 1942 volgens de bevoll<:ings·-
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registers der betrokken gemeenten aanwe
zige inwoners, zooals dit door den Commis
saris der proyincie Limburg, den burgemees-, 
ter der gemeente Sittard gehoord, wordt 
vastgesteld. . 

2. Met afwijking van het bepaalde in ar
tikel 4, tweede· lid, der gemeentewet worden 
zij, die gedurende de laatste twaalf maanden 
woonplaats hadden in het gebied der ge
meente Broeksittard, vanaf den in artikel 1 
vermelden datum als ingezetenen der .ge
meente Sittard beschouwd. 

3. Zij, die zich in den lo.op der laai:ste 
twaalf maanden gevestigd hebben in het ge
bied der gemeente Broeksf.ttard, worden ge
acht vanaf den datum van vestiging hun 
werkelijke woonplaats te hebben gehad in 
·de gemeente Sittard. 

Artikel 4. 
x. Aim de vaste ambtenaren, die tenge

volge van deze beschikking worden ontsla
gen1 wordt - voor zoover zij niet in de ter~ 
men vallen om pensioen, uitgezonderd ver
vroegd ouderdomspensioen, als bedoeld in 
artikel 48, ~erste lid, onder b, der Pensioen
wet 1922, ;,taatsblad No. 240, te genieten -
met ingang van den dag van ontslag, ten 
laste van de gemeente Sittard een wachtgeld 
verle~nd. 

Als vaste ambtenaren worden mede aan
gemerkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
die een niet wezenlijk onderbroken dienst
tijd van ten minste vijf jaren als ambtenaar 
in vasten of tijdelijken dienst bij een pu
bliekrechtelijk lichaam hebben vervuld, ten
zij zij belast zijn met werkzaamheden, welke 
een tijdelij~ karakter dragen. · 

- De toekenning van wachtgeid en het ne
m en .van beslissingen daaromtrent geschie
den door den burgemeester der gemeente · 
Sittard met inachtneming yan de · volgende 
bepalingen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vo
rige lid, wordt wachtgeld toegekend : 

,a. ' indien zij op I October 1942 een 
diensttijd van tenminste 10 jaren ·hebben 

' volbracht en het aantal jaren van dien 
die-nsttijd, tezamen met het aantal jaren van 
den leeftijd, dien zij ten tijde van het ont
slag hebben bereikt, 60 of meer bedraagt, tot 
het tijdstip, waarop ingevolge het hieronder 

. bepaalde het wa,::htgeld eindigt; 
b. voor de overigen gedurende een tijd

vak, gelijk aan hun dien:;ttijd. 
Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo

dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezoriderd vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad No. 240 - te genieten. Voor hem, 
die in •het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in den vo
rigen zin, vervalt het wachtgeld, zoodra het 
gelijk is aan of' minder bedraagt dan dat 
pensioen en anders bij het cereiken van den 
65-jarigen leeftijd. 

Ondc,r ,.diensttijd" wordt , in dit artikel 
verstaan alle aan het ontslag voorafgaande 
tijd, welke in aanmerking komt voor pen-

• 
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sioen, onverschillig in dienst van welk 
lichaam die tijd is doorgebracht, met dien 
verstande, dat alle diensttijd slechts eenmaal 
wordt medegeteld en diensttijd uit een ne
venbetrekking slechts in aanmerking komt, 
indien het wachtgeld , \.lit hoof de van ontslag 
uit die betrekking wordt toegekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad No. 240, welke 
aan de betrekking, waaruit de belanghebben
de tengevolge van deze beschikking werd 
ontslagen, laatstelijk v66r 1 October 1942 

was verbonden, vermeerderd met kindertoe
lage, indien pie 'toelage niet reeds in die wed
de is begrepen, met dien verstande, dat de 
wedde of de som van wedde en kindertoe
lage dezelfde vermindering of vermeerde
ring ondergaat, we-Ike de kindertoelage ten
gevolge van de wijziging van hct aantal kin
deren, dat voor dit: toelage in aanmerking 
komt, zou ondergaan, indien de belangheb
bende in dienst .:ou zijn gebleven. Het wacht
geld is gedurende de eerste drie maanden 
gelijk aan de in den eersten volain omschre
ven wedde of de som van wedde en kinder
toelage en bedraagt daarna !!'!durende drie 
maanden 85 en vervolgens 70 ten honderd 
van de vorenbedoelde wedde of som. 

4. Indien op of na den datum van het 
in werking treden van d eze beschikking in 
de regeling van de wedden en (of) kinder
toelagen van de :imbtenaren der gemeente 
Sittard een wijziging wordt gebracht, welke 
geen verband houdt met deze beschikking, 
wordt de in het derde lid beduelde wedde of 
de- som van wedde en kindertoelage voor de 
toepassing van dat lid en van het vijfde en 
zesde lid van <lit artikel, alsmede van het 
tweede lid, tweeden volzin, van artikel 5, op 
overeenkomstige wijze gewijzigd. · 

5. Wanneer de c,p wachtgeld gestelde uit 
of in verband 'met arbeid of bedrijf op of na 
1 October 1942 inkomsten geniet of gaat ge
nieten, welke mj clrie maanden v66r <lien 
datum niet genont, wordt : 

a. indien hij die inkomsten geniet in 
dienst van een der lichamcn, bedoeld in de 
artikelen 3, 4, s en 14, tweede lid, der Pen
sioenwet 1922, Staatsb/ad No. 240, zoodra en 
zoolang het wachtgeld, vermeerderd met die 
inkomsten, ·voor zoover zij als wedde in den 
zin dier wet zijn of zouden zijn aan te mer
ken, en in ieder geval met inbegrip van kin
dertoelage, de in het derde lid bedoelde wed
de of de som van wedde en kindertoelage 
zou overschrijden, het wachtgeld met het be
drag dier overschrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten m et een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, vermin
derd, met <lien verstande,. dat van die in
komsten buiten aanmerking blijft een be
drag, gelijk aan het verschil tusschen het 
wachtgeld en de in het derde lid bedo~lde 
wedde of de som van wedde en kindertoe
lage; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, 
als bedoeld onder a en b, hot wachtgeld ver
minderd met bet eventueele gedeelte der in-
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komsten onder a, waarmede deze, vermeer
derd met het wachtgeld, het bedrag der in 
het derde lid bedoelde wedde of van de som 
van wedde en kindertoelage overschrijden, 

• doch ten aanzien van de overblijvende in
komsten gehandcld, alsof zij onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een 
passende betrekking, al wordt deze benoe
ming niet aangenomen, tenzij dit laatste ge
schiedt op grond van bezwaren, welke door 
den Commissaris der provincie Limburg, den 
belanghebbende of <liens gemachtigde ge
hoord, althans behoorlijk opgeroepen, deug
delijk worden verklaard. 

Onder ,.passende betrekking" wordt in dit 
lid verstaan een betrekking of vereeniging 
van betrekkingen, welke den betrokken amb
tenaar in verband met zijn persoonlijkheid 
en omstandigheden redelijkerwijze kunnen 
worden opgedragen. 

7. Voor de toepassing van ·het vijfde en 
zesde lid van dit artikel worden in de ge
vallen, waarin de belanghebbende tengevolge 
van deze beschikking uit meer dan een be
trekking is ontslagen, de verschillende wacht
gelden en de verschillende wedden, in het 
derde lid bedoeld, tot een wachtgeld en een 
wedde vereenigd. 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is, v66r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, indien het 
verlies, naar -het oordeel van het bevoegd 
gezag van de gemeente Sittard, het gevolg 
was van eigen schuld of van eigen verzoek 
en daarvoor geen deugdelijke gronden aan
wezig worden geacht. 

9. lndien de op wachtgeld gestelde amb
tenares in het huwelijk treedt, vervalt voor 
den duur van 'dat huwelijk het wachtgeld. 

10. Indien een wachtgeld na onderbre
king <;>Pnieuw wordt genoten, wordt, voor de 
bepalmg van den duur en het bedrag van 
het wachtgeld, de tijd der onderbreking ge
acht op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

II. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
aan den. burgemeester der gemeente Sittard. 
D e op wachtgeld gestelde is gehouden t en 
aanzien VE\Il die inkomsten alle door dezen 
burgemeester en door den Commissaris der 
provincie Limburg verlangde inlichtingen te 
verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan eveneens 
onverwij ld mededeeling aan den burgemees
ter der gemeente Sittard. 

De op wachtgcld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijkc aanzegging van den bur
gemeester van genoemde gemeente een aan
vrage in te dienen, tot het verkrijgen van in
validiteitspcnsioen en zich te onderwerpen 
aan het in verband daarmede te verrichten._ 
geneeskundig onderzoek, als bedoeld in ar-
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'tikel 74 der Pensioenwet 1922, Staatsblad 
No. 240. 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid· bedoelde verplichtingen niet nakotnt, kan 
de Commissaris der provincie Limb_urg den 
burgemeester der gemeente Sittard, bene
vens den belanghebbende of <liens gemach
tigde gehoord, althans behoorlijk opgeroe
pen, het wachtgeld geheel of gedeeltelijk ver-
vallen verklaren. _ 

X2. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, den burgemeester der ge
meente Sittard, be11evens den belanghebben
de of <liens gemac}:!tigde gehoord, althans be
hoorlijk opgeroepen, beslist door den Com
missaris der provincie Limburg, gemeen
schappelijk met de bestuursraden. 

Artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 is 
hierbij van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 5. 
x. De tijd, krachtens deze b'eschikking op 

wachtgeld doorg~bracht, wordt als diensttijd 
in den zin der Pensioenwet 1922, Staatsblad 
No. 240, aangemerkt, indien de ontslagene 
in de betrekking, welke hij met genot van 
wachtgeld heeft v erlaten, laatstelijk voor zijn 
ontslag ambtenaar was in den zin dier wet 
en voor zoover die tijd niet parallel loopt 
met diensttijd als ambtenaar, in den zin van 
die wet, in een betrekking of in betrekkin
gen, waarin deze hoedanigheid · na het ont-
slag wordt verkregen. -

2. Gedurende den volgens het eerste lid 
voor pensioen geldigen tijd geldt als wedde 
onderscheidenlijk als pensioensgrondslag, het 
bedrag van de wedde, ond!!'rscheidenlijk de 
pensioensgrondslag, dan wel de som-.der wed
den, onderscheidenlijk de som der pensioens
grondslagen, we!)<e met inachtneming van 
het bepaalde in het derde en vierde lid van 
he_t vorige artikel voor den betrokkene zou
den hebben gegolden, met dien verstande, 
dat de pensioensgrondslag of de som der pen
sioensgrondslagen dezelfde wijzigingen on
dergaan, welke zij op grond van het bepaalde 
in artikel 150 der Pensioenwet 1922, Staats
blad No. 240, zouden hebben ondergaan, in
dien het ontslag niet ware verleend en de 
ambtenaar de laatstelijk voor het ontslag
aan zijn betrekking of betrekkingen verbon
den wedde ongt;wijzigd had behouden. Ver
krijgt de betrokkene na zijn ontslag opnieuw' 
de hoedanigheid v,m ambtenaar in den zin 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad No. 240, 
met,een pensioensgrondslag of een som van 
pensioensgrondslagen, lager dan die uit de 
betrekking of betrekkingen, waaruit hij ten
gevolge van deze beschikking werd ontsla-

- gen, dan wordt voor de toepassing van de 
. artikelen 33 en 151 der P ensioenwet 1922, 

Staatsblad No. 240, de wedde of de som der 
wedden in de nieuwe betrekking of betrek
kingen geacht te zijn verhoogd tot het be
drag van de wedde of de som der wedden, 
bedoeld in het derde lid van het vorige arti
kel. 

Blijft de tengevolge van deze beschikking 
ontslagene na zijn ontslag in een of meer be
trekkingen ambtenaar in den zin der Pen-
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sioenwet 1922, Staatsblad No. 240, dan 
wordt voor de berekening van het eigen pen- • 
sioen de pensioensgrondslag in elk dier aan
gehouden betrekkingen geacht dezelfde wij
ziging te ondergaan, welke deze op grond 
van artikel 150 die·r wet zou ondergaan, in
dien de in den eersten en tw~eden volzin van 
dit lid bedoelde wedde of som van wedden 
als ambtenaar in den zin dier wet zou wor-
den gertoten. . 

3. De gemeente Sittard is voor de be
trokken personen gedurende den tijd, <lien zij 
krachtens deze beschil<king op wachtgeld 
doorbrengen, een bijdrage voor eigen pen
sioen verschuldigd op den voet van artikel 
35 en artikel 36, ee.rste lid, onder a; der Pen
sioenwet 1922, Stac1.tsblad No. 240, berekend 
naar den in den eersten volzin van het twee
de lid aangegeven pensioensgrondslag, en in 
het geval, bedoeld in den tweeden volzin van 
dat lid, naar het verschil tusschen dezen 
pensioensgrondslag en <lien of die, welke in 
de betrekking of betrekkingen, waarin na het 
ontslag de hoedanigheid van ambtenaar in_ 
den zin van bedoelde wet werd verkregen, 
zonder de werking van het tweede lid zou 
of .zouden hebben gegolden. 

4. De gemeente Sittard verhaalt de in 
het derde lid bedoelde bijdrage op de betrok
ken personen op den voet van het vierde lid 
van artikel 36 der Pensioenwet 1922, Staats- 
blad No. 240. 

5. Het lic;haam, in welks dienst een ge
wezen ambtenaar, als bedoeld in het eerste 
lid van het vorige artikel, is ·herplaatst, is 
de bijdrage volgcns artikel 35 en artikel 36, 
eerste lid; onder a en b, der Pensioenwet 
1922, Staatsblad No. 240, verschuldigd naar 
den pensioensgrondslag of de pensioensgrond
slagen, welke zonder de werking van het eer
ste lid zou of zouden hebben gegolden. 

6. Voor de toepassing van dit artikel vin
den de artikelen 125, .127 tot en m et 129a 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad No. 240, 
overeenkomstige toepassing. 

7. Voor de toepassing van artikel 40, 
eerste lid, onder c en d, der Pensioenwet 
1922, Staatsblad No. 240, worden zij, die op 
den dag, voorafgaande aan ,den in artikel 1 

vermelden datum, op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht werkzaam waren in 
dienst van de gemeente Broeksittard en die 
tengevolge van deze beschikking in de ge
meente Sittard worden herplaatst, en de hoe
danigheid van ambtenaar verkrijgen, geacht 
den in dienst <1an de gemeente Broeksittard 
doorgebrachten tijd in dienst van de gemeen
te Sittard te hebben doorgebracht. · 

' 
Artikel 6. 

De Secretaris-Generaal van het D eparte- · 
ment van Binnenlandsche Zaken k an, den 
Commissaris der provincie Limburg gehoord, 
bepalen, dat aan een of meer ambtenaren in 
tijdelijken dienst, die niet wo·rden aange
merkt als vaste ambtenaren, of aan personen, 
in dienst op arbeidsovereenkomst naar bur
gerlijk recht, die tengevolge van ·deze be
schikking worden ontslagen en geen aan
spraak kunnen maken op wachtgeld, ten · 
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laste van de gemeente Sittard een uitkeering 
wordt gedaan. ,,. 

Het bepaalde in het tweede tot en met het 
twaalfde lid van artikel 4 -.rindt overeenkom
stige to~passing. 

Ten aanzien van de hierbedoelde func
tionai;issen wor~t ender diensttijd verstaail 
de aan het ontslag voorafgaande tijd, in , 
dienst van de gemeente Broeksittard door
gebracht. 

Artikel 7. 
1. De begrootingen van de gemeenten 

Sittard en Broeksittard voor het dienstjaar 
1942 worden afzonderlijk voortgezc;t door de 
gemeente Sittard. 

2. De rekening over het dienstjaar 1942 
voor de gemeente Broeksittard vrordt opge
maakt door den ontvanger der gemeente 
Sittard. 

Voor de toepassing van artikel 18 der Eer
ste beschikking ter uitvoering van de Veror
dening No. 152/1941 treedt ten aanzien van 
bedoelde rekening als burgemeester op de 
burgemeester der gemeente Sittard. 

3. De voor- of nadeelige ·saldi der reke
ningen over de dienstjaren 1941 en 1942 en 
de bij het sluiten der rekening over het 
dienstjaar 1942 neg te ontvangen achterstal
lige inkomsten of te betalen achterstallige 
uitgaven der gemeente Broeksittard komen 
onderscheidenlijk ten bate of ten laste van 
de' g~meente Sitt:J.rd. 

De Commissaris der' provincie Limburg 
kan zoo noodig nadere aanwijzingen geven 
omtrent de verantwoording dier saldi en dier 
bedragen. 

Artikel 8. 
De uitkeeringen, voorloopige uitkeeringen 

daaronder begrepen, voor de gemeente 
Broeksittaril, welke voor het jaar 1942 in de 
plaats treden van de uitkeeringen van de 
vervallen opcenten op de hoofdsom der ge
meentefondsbelasting en der vermog~nsbe
lasting, alsmede van de voormalige uitkee
ringen per in de gemeentefondsbelasting aan
geslagen inwoner uit het gemeentefonds en 
uit het werkloosheidssubsidiefonds, de even
tueele verrekeningen terzake van deze uit
keeringen, alsmede eventueele verrekenin
gen terzake van de uitkeeringen, bedoeld in 
artikel 3, onder a, juncto artikel 9, der wet 
van 15 Juli 1929, Staatsb/ad No. 388, sedert 
gewijzigd, betreffende het uitkeeringstijdvak 
1 Mei 1941 tot en met 31 December 1941, 
voorzoover deze vervallen op of na 1 Octo
ber 1942, worden uitbetaald aan, eventueel 
teruggevorderd van de gemeente Sittard. 

Artikel 9. 
I. De uitkeering uit het gemeentefonds 

volgens , artikel 3, letter b, der wet van 15 
Juli 1929, Staatsb/ad No. 388, sedert gewij
zigd, over het jaar 1942 wordt voor de ge
meente Broeksittard vastgesteld op negen 

• twaalfde gedeelten van de bedragen, waarop 
deze gemeente volgens de ter zake geldende 
regelen aanspraak kan maken. 

2. Gepurende den tijd, dat de secretaris 
der gemeente Broeksittard wachtgeld geniet, 
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ontvangt de gemeente Sittard van het Rijk
jaarlijks een, bijdrage van vijf en zeventig 
ten honderd in de kosten van dat wachtgeld. 

Artikel 10. 

I. Voor de vastste!ling van de uitkeering 
· ingevolge artikel 3, ender c, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929, Staatsblad No. 
388, sedert gewijzigd, wordt deze beschikking 
geacht in werking te treden ' op 1 J anuari 
1943. 

2 . De met toepassing van het vorige lid 
voor de gemeente Broeksittard voor het jaar 
1942 vast te stellen uitkeering, · voorloopige 
·uitkeeringen · daaronder begrepen, wordt, 
voor zoover zij cp of na 1 October 1942 ver
valt, uitbetaald aan de gemeente Sittard. 

3. Voor de vaststelling van de in het eer
ste lid bedoelde uitkeering voor het jaar 
1943 en, zoo noodig ook over volg1;nde uit
keeringstijdvakken, worden voor de gemeen
te Sittard de factdren, ontleend aan boe
kingstijdvakken of rekeningsjaren, welke aan 
1 October 1942 geheel of gedeeltelijk voor
afgaan of aan tijdstippen v66r 1 October 

· 1942 vallende, berekend naar de som dier 
factoren voor de gemeentenSittard enBroek
sittard. 

'4. Deze samenstelling der factoren ge
schiedt aldus, dat zoowel het quotient, be
doeld in het tweede lid van artikel 16 van 
het Financieele Verhoudingsbesluit, voor elk 
rekeningsjaar, als het quotient, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 21 van dat besluit, 
voor elk boekingstijdvak, het resultaat van 
een deeling is. 

5. Ten aanzien van de rekeningsjaren en 
de boekingstijdvakken, waarvoor onderschei
denlijk het quotient, bedoeld in artikel 16 
van het Financieele Verhoudingsbesluit, en 
het quotient, bedoeld in artikel 2 1 van dat 
besluit, voor de gemeenten Sittard en Broek
sittard reeds zijn vastgesteld, worden deze 
quotienten opnieuw, met inachtneming van 
de bepalingen van het derde en vierde lid 
van dit artikel, door de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Binnenland
sche Zaken en Financien vastgestdd. 

Artikel II. 

1. Voor de vaststelling en yerrekening 
van de garantieuitkeering als bedoeld in ar
,tikel II, en de inhouding, als bedoeld in ar
tikel III, der wet van 4 Maart 19_35, Staats
b/ad No. 74, wordt deze beschikking geacht 
in werking te treden op 1 Mei 1943. 

2. D e met toepassing van het bepaalde 
in het eerste lid vast te ste!len inhouding, 
voor zoover zij op of na 1 October ,1942 ver
valt, wordt in rekening gebracht aan de ge
m eente Sittard. 

3. Aan de gemeente Sittard wordt ten 
laste van het gemeentefonds over het uit
keeringstijdvak 1943/1944, boven de uitkee
ring volgens artikel 3, letter c;, juncto artikel 
9 der wet van 15 Juli 1929, Staatsblad No. 
388, sedert gew!jzigd, .een garantie-uitkeering 
gedaan, ten bedrage van 1 / 10 va~ het ver
schil tusschen de som der uitkeeringen, welke 
de gemeenten Sittard en Broeksittard vol-

... 
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gens artikel 3, letter b (oud) , der wet van 
15 Juli 1929; Staatsblad No. 388, sedert ge
wijzigd, over het tijdvak 1934/1935 hebben 
genoten, en de som van de voor die gemeen
ten vastgestelde uitkeeringen, volgens arti 
kel 3, letter c, dier wet voor het tijdvak 
1935/1936, 

4. De artikelen II en III der wet:. -van 4 
Maart 1935. Staatsblad No. 74, blijven ten 
aanzien van de gemeente Sittard buiten toe-
passing. · 

Artikel 12. 
De uitkeeringen door het Rijk wegens aan 

de gemeenteBroeksittard toekomende hoofd- . 
so·m_men en opcenten van belastingen worden 
vanaf den in artikel 1 vermelden datum ge-
daan aan de gemeente Sittard. -

Artikel 1~. 

1. Te rekenen vaii. 1 October 1942 gaan 
alle rechten, lasten, vlerplichtingen en bezi t
tingen van de gemeente Broeksittard over 
op de gemeente Sittard, zonder dat daar
voor een nadere akte wordt gevoiderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze beschikking noqdig mocht zijn, zal die 
geschieden krachtens deze beschikking. 

Artikel 14. 
r. Alie kadastrale en andere stukken der 

gemeente Broeksittard worden op 30 Sep
tember 1942. overgedragen aan de gemeente 
Sittard. 

2. De bevolkingsregisters der beide ge
meenten vormen tezamen het bevolkingsre
gister der gemeente .,Sittard. 

3. De kiezerslijsten der beide gemeenten 
vormen tezamen de kiezerslijst der_ gemeente 
Sittard, totdat zij overeenkomstig de kies
wet door een !'lieuwe lijst is vervangen. De · 
aldus samengestelde kiezerslijst van de ge
meente Sittard wordt, met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 3, tweede' lid, door -
den burgemeester dezer gemeente voor zoo
~eel noodig aangevuld met de verandering 
van de aanduiding der woonplaats van iede
ren kiezer na den in artiltel I vermelden da
tum en met vermelding ·van het stemdistrict 
waartoe hij "dientengevolge behoort. ' 

Artikel 15. 

r. De inwonei's der gemeente Broeksit
tard, die op of na 1 October 1942 werkloos 
zijn of worden, zullen onmiddellijk opgeno., 
men .worden in de steunregeling van de ge
meente Sittard of aldaar tot de werkverschaf
fing worden toegelaten, indien en voor zoo
ver zij_ daarvoor, op grond van de regelen, 
welke m de gemcente Sittard gelden, in aan
merking komen. 

Ti;n aiinzien van de ;vestigingsvoorschrif
ten blijft ten opzichte van de in de eerste 
alinea bedoelde personen de regeling van 
kracht, welke in de gemeente Broeksittard 
gold. 

2. Het verleenen . van steun en het te 
werk ~tellen bij de werkverschaffing geschie
d en met inachtneming van de door den Se
cretaris-Gerteraal van het Departement van 

• 
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· Sociale Zaken goedgekeurde steuntarieven 
en werkverschaffingsloonen. 

Artikel 16. 

r. De kosten van verpleging van arme 
krankzinnigen, welke overeenkorl'lstig artikel 
39 der Armenwet worden voldaan uit de kas 
van de gemeente Broeksittard, komen, voor 
zoover die krankzinnigen, ten tijde dat de 
rechterlijke machtiging om hen in een ge
sticht te plaatsen werd aangevraagd, woon
plaats, in den zin van hei:BurgerlijkWetboek 
hadden in deze gemeente, vanaf 1 Octobe;-
1942 voor rekening der gemeente Sittard. 

2. Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
kosten, voortvloeiende uit de toepassing van 
artikel 30, eerste lid, tweeden zin, en tweede 
lid, en van artikel 39bis der Armenwet, voor 
zoover het betreft de verzorging van armen 
die ten tijde van hun opneming zich bevon~ 
den of hoofdverblijf hadden in het gebied 
van de gemeente Broeksittard. · 

Artikel 17. 
r. Met afwijking van het bepaalde in ar

tikel 6, eerste lid, en artikel 40, tweede lid, 
der Drankwet (Staatsblad · 1931, No. 476) 
kan voor de gemeente Sittard een besluit, als 
in ~die artikelen bedoeld, worden g'enomen 
v66r 1 Januari 1943 . 

2. Tot 1 Januari 1945 is de bepaling 'i(an 
artikel 3, tweede fid, der Drankwet (Staats
blad 1931, No. 476) niet van toepassing op 
h~t naar de gemeente,Sittard overgaande ge-
b1ed. -

Voor zoover niet met ingang van I Januari 
1945 ten aanzien van het in het vorige lid 
bedoelde gebied geheel of gedeeltelijk toe-

' passing wordt _gegeven aan artikel 2 1 van 
voornoemde wet, vindt voor dat gebied of 
voor die deelen daarvan, welke alsdan niet 
v'.1n de werking van ~rtikel 3, tweede lid, 
d1er wet worden uitgezonderd, het bepaalde 
in artikel 22 dier wet overeenkomstige toe
passing. 

:\· De namen der pe,sonen, voorkomende 
op de lijst, bedoeld in artikel 1 7 der Drank
wet (Staatsblad 1g31, No. 476), van. de ge
meente Broeksittard, worden, indien be
langhebbenden binnen een maand na het in 
werking treden dezer beschikking een daar
toe strekkend verzoek richten tot den burge
meester der gemeente Sittard, overgeschre
ven· op de overeenkomstige lijst van laatst
genoemde gemeente . 
. . De volgorde, waarin d~ plaatsing op de 

hJst van de gemeente Sittard zal geschieden, 
wordt bepaald naar de dagen, waarop de 
verzoeken om vergunning z~el van hen 
die op deze lijst worden overgeschreven al~ 
v~n hen, die reeds op deze lijst ~ijn gepla~tst, 
b1J he t betrokken gemeentebestuur zijn inge
komen, met dien verstande, dat, voor zoo
ver verzoeken op denzelfden dag zijn inge
komen, de in leeftijd oudere verzoeker voort
gaat en dat bij gelijken ouderdom - het lot 
beslist. 

Artikel 18. 
Met ingang van 1 October 1942 vervalt in 

alle rechtsvoorschriften de vermelding van 
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de gemeente Broeksittard en wordt anger de 
gemeente Sittard .verstaan de gemeente, zoo
als deze krachtens deze beschikking is gewij
zigd. 

Artikel 19. . . 
Geschillen omtrent de toepassing van deze 

beschikking warden, voor zoover niet antler~ 
is bepaald, beslist door den Secretaris..._Gene
raal van het Dep.:lrtement van Binnenland
sche Zaken, den Raad van State, afdeeling 
voor de geschillen van bestuur, gehoord. 

Artikel 20. 

Deze beschikking treedt in werkirlg met 
ingang van den dag, volgende oi5 <lien harer 
plaatsing in de Neder/andsche Staa tscourant. 

's-Gravenhage, 30 September 1942. 

De Secretaris-Generaa/ van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken, 

Frederiks. 

(Stet . no. 190) 
30 September 1942. BESCHIK~ING van 

den Secretaris-Generaal van het D e
J.>artement van Binnenlandsche Zaken, 
No. 20481· B.B. (Bureau Staats- en Ad
ministratief Recht), betreffende samen
voeging van de gemeenten Haelen, 
Nunhem en Buggenum. 

Op grand van·§ 1 der Verordening No. 
79/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

' 
Artikel r. 

Met ingang van 1 October 1942 warden de 
gemeenten Hae/en, Nunhem en Buggenum 
samengevoegd tot een nieuwe gemeente, 
welke den naam HaeleI? draagt. 

Artikel 2. 

r. De burgemeesters, de secretarissen en 
de ontvangers der samen te voegen gemeen
ten warden geacht met ingang van den da
tum der samenvoeging uit hun ambt eervol 
te zijn ontslagen. · -
' 2. Te rekenen van den in het vorige lid 
bedoelden datum warden zij, die het ambt 
bekleeden van: 

a. burgemeester-secretaris van de ge-• 
meente Hae/en, geacht te zijn benoemd tot 
burgemeester-secretaris van de nieuwe ge
meente; 

b. ontvanger van de gemeente Hae/en, 
geacht te zijn benoemd tot ontvanger van de 
nieuwe gemeente. 

3. Totdat de Commissaris der provincie 
Limburg toepassmg zal hebben gegeven aan 
het bepaalde in artikel 6 van de Verorde
ning No. 152/1941 en de burgemeester der 
nieuwe gemeente Hae/en zoo noodig nieuwe 
wethouders zal hebben benoemd, worden 
twee door dezen burgemeester aan te wijzen 
wethouders, onderscheidenlijk van de ge
meente Hae/en en van een der twee andere 
gemeenten, geacht wethouders te zijn van 
de nieuwe gemeente. 

4. Onverminderd het bepaalde in het 
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eerste lid warden de door of vanwege het 
bevoegd gezag in dienst der samen te voegen 
gemeenten aangestelde ambtenaren - met 
inbegrip van de personen, in dienst van die 
gemeenten op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlij k recht werkzaam - te rekenen van 
d_en datum der samenvoeging, geaeht in den
zelfde12 rang en op denzelfden voet in dienst . 
te zijn van de nieuwe gemeente, met ' <lien 
verstande, dat het bevoegd gezag verplicht is 
binnen drie maanden, te rekenen van den 
datum der samenvoeging, te bepalen, of en, 
zoo ja, in welken rang en op welken voet de 
hierbedoelde µersonen in dienst van de 
nieuwe gemeente blijvend te werk zullen 
warden gesteld. 

E en blijvende tewerkstelling geschiedt 
slechts in een financieel gelijkV'{aardige be
trekking, waaronder verstaan .wordt een be
trekking of vereeniging van betrekkingen, 
die den betrokken ambtenaar een tenminste 
gelijk inkomen oplevert als de wedde, in den 
zin der Pensioenwet 1922, Staatsblad No. 
240, of de som van wedde en kindertoelage, 
welke aan zijn betrekking _laatstelijk voor 
den ingang dezer samenvoeging was verbon
den. 

Met ,,inkomen" wordt hier, waar het be
treft inkomsten in dienst van een der licha
m en, bedoeld in de artikelen 3, 4, 5 en ~4, 
tweede lid , der Pensioenwet 1922, Staatsb/ad 
No. 240, bedoeld de wedde in den zin dier 
wet, vermeerderd, indien de toelage niet 
reeds in de wedde is begrepen, met kinder
toelage. 

Het bepaalde in de tweede en derde alinea 
is van overeenkomstige toepassing ten aan
zien van personen, in dienst op arbeidsover
eenkomst naar burgerlijk recht. 

Voor de regeling van de wedden of loonen 
der personen, die in dienst der samen te voe
gen gemeenten werkzaam waren, warden 
t enminste de diensttijd en de wedderegeling 
of loonregeling in aanmerking ~enomen, 
welke in de betrokken gemeente voor de be_. 
rekening van hun wedden of loonen zouden 
hebben -gegolden . 

5. Behoudens het bepaalde in de vijfde 
alinea ·van dit lid behouden d e op den da
tum van de samenvoeging in de samen te 
voegen gemeenten geldende besluiten rechts
kracht, totdat het bevoegd gezag deze be
slui ten heeft vervallen verklaard. 

Het bevoegd gezag der nieuwe gemeente 
is verplicht binnen twee jaren na den datum 
van ingang van deze samenvoeging te be
palen, welke gemeentelijke besluiten in het 
gebied der nieuwe gemeente zullen gelden. 

Zoo dikwijls voor het verva!Ien verklaren 
of voor het invoeren van gemeentelijke be
sluiten medewerking van hooger gezag bij 
kracht van wet hebbende bepalingen is voor
geschreven, is de"ze mede vereischt voor het 
vervallen of van toepassing verklaren van 
gemeentelijke besluiten in het gebied der 
samen te voegen gemeenten. 

Het bevoegd gezag der nieuwe gemeente 
is verplicht binnen drie maanden, te rekenen 
van den datum der samenvoeging, ten aan
zien van de besluiten, regelende den rechts-
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toestand van de in dienst der nieuwe ge
meente werkzame personen, een nadere rege
ling te treffen. 

De bestaaYlde instructies voor den secreta. 
ris en den ontvanger der gemeente Hae/en 
gelden voor de nieuwe gemeente, totdat zij 
door andere zijn vervangen. Het bepaalde in 
de tweede alinea van dit lid is te dezen niet 
van toepassing. 

6. De jaarwedden van den burgemeester, 
den secretaris, den ontvanger en de ambte
naren van den burgerlijken stand der nieuwe 
gemeente worden zoo noodig opnieuw vast
gesteld door den Commissaris der provincie 
Limburg, overeenkomstig de ter zake in deze 
provincie geldende regelen. 

Artikel 3. 
r. Met afwijking van het bepaalde in ar

tikel 4, eerste lid, der gemeentewet en in 
artikel u, derde lid, van de Eerste beschik
king ter uitvoering van de Verordening No. 
152/1941 geldt, totdat onderscheidenlijk de 
uitkomsten van de eerstvolgende openbare 
volkstelling of een nadere publicatie om
trent het aantal inwoners door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek zullen zijn ver
schenen, in de nieuwe gemeente het getal 
inwoners, dat op 30 September 1942 volgens 
de bevolkingsregisters der samen te voegen 
gemeenten aanwezig is, zooals dit door den 
Commissaris der provincie Limburg, den 
burgemeester gehoord, wordt vastgesteld. 

2. Met afwijking van het bepaalde in ar
tikel 4, tweede lid, der gemeentewet worden 
zij, die gedurende de laatste twaalf maanden 
woonplaats hadden in het gebied der samen 
te voegen gemeenten, vanaf den datum van 
de samenvoeging als ingezetenen der nieuwe 
gemeente beschouwd. 

3. Zij, die zich in den loop der laatste 
-twaalf maanden gevestigd hebben in het ge
bied der samen te voegen gemeenten, worden. 
geacht vanaf den datum van vestiging hu_n 
werkelijke woonplaats te hebben gehad in de 
nieuwe gemeente. 

Artikel 4-

r. Aan dep. burgemeester der gemeente 
Nunhem en de vaste ambtenaren, die tenge
volge van deze samenvoeging worderi ont
slagen, wordt - voor zoover zij niet in de 
termen vallen o·m pensioen, uitgezonderd 
vervroegd ouderdomspensio

0

en, als bedoeld 
in artikel 48, cerste lid, onder b, der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad No. 240, te genie
ten - met ingang van den dag van ontslag 
ten laste van de nieuwe gemeente een wacht
geld verleend. 

Als vaste ambtenaren worden mede aan
gemerkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
die een niet wezenlijk onderbroken diensttijd 
van ten minste vijf jaren als ambtenaar in 
vasten of tijdelijken dienst bij een publiek
rechtelijk lichaam hebben vervuld, tenzij zij 
belast zijn met werkzaamheden, welke een 
tijdelijk karakter dragen. 

De toekenning van wachtgeld en het ne
men van beslissingen daaromtrent geschie
den door den burgemeester der nieuwe ge-

1942 

meente met inachtneming van de volgende 
bepalingen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vo
rige lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. indien zij op 1 October I942 een dienst
tijd van tenminste 10 jaren hebben vol
bracht en het aantal jaren van dien dienst
tijd, .tezamen met het aantal jaren van den 
leeftijd, <lien zij ten tijde van het ontslag 
hebben bereikt, 60 of meer bedraagt, tot het 
tijdstip, waarop iilgevolge het hieronder be
paalde het wachtgeld eindigt; 

b. voor de overigen gedurende een tijd
vak, gelijk aan !Jun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, 'Cler Pensioenwet 1922, 
Staatsblad No. 240 - te genieten. Voor hem, 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, a)s bedoeld in den vo
rigen zin, vervalt het wachtgeld, zoodra het 
gelijk is aan ol minder bedraagt dan dat 
pensioen en anders bij het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd. 

Onder ,,diensttijd" wordt in dit artikel 
verstaan- alle aan het ontslag voorafgaande 
tijd, welke in aanmerking komt voor pen·
sioen, onverschillig in dienst van welk 
lichaam die tijd is doorgebracht, met dien 
verstande, dat alle diensttijd slechts eenmaal 
wordt medegeteld en diensttijd uit een ne
venbetrekking slechts in aanmerking komt, 
indien het wachtgeld uit hoofde van ontslag 
uit die betrekking wordt toegekend. 

3. H et bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in den zin der Pen
sioen:wet 1922 , Staatsblad No. 240, wtlke 
aan de betrekking, waaruit de belangheb
bende ,tengevolge van de samenvoeging werd 
ontslagen, laatstclijk v66r 1 October 1942 
was verbonden, vermeerderd met kindertoe
lage, indien die toelage niet reeds in die 
wedde is begrepen, met dien verstande, dat 
de wedde of de som van wedde en kinder
toelage dezelfde vermindering of vermeer
dering ondergaat, welke de kindertoelage 
tengevolg'e v an de wijziging vap. het aantal 
kinderen, dat voor die toelage in aanmerking 
komt, zou ondergaan, indien de belangheb
bende in dienst zou zijn gebleven. Het wacht
geld is gedurende de eerste drie maanden 
gelijk aan de in den eersten volzin omschre
ven wedde of de som van wedde en kinder
toelage en bedraagt daarna gedurende drie 
maanden 85 en vervolgens 70 ten honderd 
van de vorenbedoelde wedde of som. 

4. Indien op of na den datum van het 
in werking treden van deze beschikking in 
de regeling van .de wedden en (of) kinder
toelagen van de ambtenaren der nieuwe ge
meente een wijziging wordt gebracht, welke 
geen verband houdt met de samenvoeging, 
wordt de in het derde lid bedoelde wedde of 
de som van wedde en kindertoelage .voor de 
toepassing van dat lid en van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel, alsmede van het 
tweede lid, tweeden volzin, van artikel 5, op 
overeenkomstige wijze gewijzigd. 

; 

• 
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5. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of na 
1 October 1942 inkomsten geniet of gaat ge
nieten, welke hij drie maanden v66r den da
tum van ingang van deze samenvoeging niet 
genoot, wordt: 

a. indien hij die inkomsten geniet in 
dienst van een der lichamen, bedoeld in de 
artikelen 3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad No. 240, zoodra 
en zoolang het wachtgeld, ,v-ermeerderd met 
die irikomsten , voor zoover zij als wedde in 
den zin dier wet zijn of zouden zijn aan te 
merken, en in ieder geval met inbegrip van 
kindertoelage, de in het derde lid bedoelde 
wedde of de som van wedde en kindertoelage 
zou overschrijden, hh wachtgeld met het be
drag dier overschrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, vermin
derd, met dien verstande, dat van die in
komsten buiten aanmerking blijft een be
drag, gelijk aan het verschil tusschen het 
wachtgeld en de in het derde lid bedoelde 
wedde of de som van wedde en kindertoe- • 
lage; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, 
als bedoeld onder a en b, het wachtgeld ver
minderd met het eventueele gedeelte der in
komsten onde.r a, waarmede deze1 vermeer
derd met het wachtgeld, het bednrg der in 

• het derde lid bedoelde wedde of van de som 
van wedde en kindertoelage overschrijden, 
<loch ten aanzien van de overblijvende in
komsten gehandeld, alsof zij onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
-inkomsten, als in het. vorige lid bedoeld, zal
zijn - verbonden aan een benoeming ' tot een 
passende betrekking, ai wordt deze benoe
ming niet aange'}omen, tenzij <lit laatste ge
schiedt op grond van bezwaren, welke door 
den Commissaris der provincie Limbt1rg, den 
belanghebbende of <liens gemachtigde ge
hoord, althans behoorlijk opgeroepen, deug-
delijk worden verklaard. -

Onder ,,passende betrekking" wordt in <lit 
lid verstaan een betrekking of vereenigirig 
van betrekkingen, welke den betrok1cen amb
tenaar in verband met zijn persoonlijkheid 
en omstandigheden redelijkerwijze kunnen 
worden opgedragen. 

7. Voor de toepassing van het vijfde en 
zesde lid van <lit artikel worden in de ge
vallen, waarin de belanghebbende tenge
volge van de samenvoeging uit meer dan een 
betrekking is ontslagen, de verschillende 

_ wachtgelden en de verschillende wedden.-,in . 
het derde lid bedoeld, tot een wachtgeld en 
een wedde vereenigd. 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of v-;,rmindering van wachtgeld 
het gevolg is, v66r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, indien het 
verlies, naar het oordeel van het bevoegd 
ge,zag van de nieuwe geme~nte, het gevolg 
was van eigen schuld of • van eigen verzoek 
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en daarvoor geen deugdelijke gronden aan
wezig worden geacht. 

- 9. Indien de op wachtgeld gestelde amb
tenares in het huwelijk treedt, vervalt voor 
den duur van dat huwelijk het wachtgeld. 

10. lndien een wachtgeld na onderbre
king opnieuw wordt genoten, wordt voor de 
bepaling van den duur en het bedrag van 
het wachtgeld de tijd der ondi'!tbreking ge-

. acht op wachtgeld te zijn doorgebracht. 
11. Van het.genot van inkomsten, als be

doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
aan den burgemeester der nieuwe gemeehte. 
De op wachtgeld gestelde is gehouden ten 
aanzien van die inkomsten alle door dezen 
burgemeester en door den Commissaris der 
provincie Limburg verlangde inlichtingen te 
verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, d ie 
in het huwelijk treedt, doet daarvan even
eens onverwijld mededeeling aan den bur
gemeester der o;iieuwe gemeente. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van den bur
gemeester van bedoelde gemeente een aan
vrage in te dienen tot het verkrijgen van 
invaliditeitspensioen en zich te onderwerpen 
aan het in verband daarmede te verrichten 
geneeskundig onderzoek, als bedoeld' in ar
tikel 74 der Pensioenwet ~922, Staatsblad 
No. 240. 

Indien de op wachtgeld gestelde de in <lit 
lid bedoelpe verplichtingen niet nakomt, kan 
de• Commissaris 

0

der provincie Limburg den 
burgemeester der nieuwe gemeente, bene
vens ,den belanghebbende of <liens gemach
tigde gehoord, althans behoorlijk opgeroe-
pen, het wachtgeld geheel of gedeeltel-ijk ver
vallen verklaren. 

12. Geschillen over de toepassitlg van dit 
artikel worden, den burgemeester der nieuwe 
gemeefite, benevens den belanghebbende of 
<liens gemachtigde gehoord, althans behoor
lijk opgeroepen-, beslist door den Commis
saris der provincie Limburg, gemeerischap
pelijk met de bestuursraden. 

Artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 is 
hierbij van overeenkomstige toepassing. 

- Artikel 5. 
1 . De tijd, krachtens deze beschikking op 

wachtgeld doorgebracht, w.ordt, als dienst
tijd in den zin der Pensioen.wet 1922, Staats
blad No. 240, aangemerkt, indien d e ont
slagene -in de betrekking, welke hij met ge
not van wachtgeld heeft verlaten, laatstelijk 
voor zijn ontslag ambtenaar was in den zin 
dier wet en voor zoover die tijd niet parallel 
loopt met diensttijd - als ambtenaar, in den 
zin van die wet, in een .betrekking of. in be
trekkingen, waarin deze hoedanigheid na het 
ontslag wordt verkregen. 

2. · Gedurende den volgens het eel'Ste lict 
voor pensioen geldigen tijd geldt als wedde, 
cinderscheidenlijk als pensioensgrondslag, 
het bedrag van de wedde, onderscheidenlijk ' 
de pensioensgrondslag,. dan ·wel de som der 
wedqen, onderscheidenlijk de som der pen
sioensgrondslagen, welke met inachtneming 
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van het bepaalde in het derde en vierde lid 
van het vorige artikel voor den betrokkene 
zouden hebben gegolden, met dien verstande, 
dat de pensioensgrondslag of de som der pen
sioensgronaslagen dezelfde wijzigingen on
dergaan, welke zij op grond van het bepaalde 
in artikel 150 der Pensioenwet 1922, Staats
blad No. 240, zouden hebben ondergaan, in
dien het ontslag niet ware vetleend en de 
ambtenaar ~ !aatstelijk voor het ontslag aan 
zijn• betrekkmg of betrekkingen verbonden 
wedde ongewijzigd had behouden. Verkrijgt 
de betrokkene na zijn ontslag opnieuw de 
hoedanigheid van ambtenaar in den zin der 
P ensioenwet 19.?~, Staatsblad No. 240, met 
een pensioensgrondslag of een som van pen
sioensgrondslagen, lager dan die uit de be
trekking of betrekkingen, waaruit hij ten
gevolge van de samenvoeging werd ont'sla
gen, dan wordt voor de toepassing van de 
artikelen 33 en 151 der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad No. 240, de wedde of de som der 
wedden in de nieuwe betrekking of beti'ek
kingen geacht te zijn verhoogd tot het be
drag van de wedde of de som der wedden, 
bedoeld in het derde lid van het vorige arti
kel. 

Blijft de tengevolge van de samenvoeging 
ontslagene na zijn ontslag in een of meer be
trekkingen ambtenaar in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad No. 240, dan wordt 
voor de berekening van het eigen pensioen 
de pensioensgrondslag in elk dier aangehou
den betrekkingen geacnt dezelfde wijziging 
te ondergaan, welke deze op grond van ar
tikel 150 dier wet zou ondergaan, indien de 
in den eersten en tweeden volzin van dit lid 
bedoelde wedde of som van wedden als amb
tenaar in den zin dier wet zou worden ge
noten. 

3. De nieuwe gemeente is voor de be
trokken personen gedurende den tijd, dien 
zij krachtens deze beschikking op wachtgeld 
doorbrengen, ' een bijdrage voor eigen pen
sioen verschuldigd op den voet van artikel 
35 en artikel 36, eerste lid , onder ;i, der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad No. 240, berekend 
naar den in den ensten volzin van het twee
de lid aangegeven pensioensgrondslag, en in 
het geval, bedoeld in den tweeden volzin van 
dat lid, naar het verschil tusschen dezen pen
sioensgrondslag en dien of die, welke in de 
betrekking of b(;trekkingen, waarin na het 
ontslag de hoedanigheid van a1,1,btenaar in · 
den zin van bed0elde wet werd verkregen, 
zonder de werking van het tweede lid ZOU of 
zouden hebben gegolden . 

4. De in het vorige lid bedoelde gemeen
te verhaalt de in het derde lid bedoelde bij
drage op de betrokken personen op den voet 
van het vierde lid van artikel 36 der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad No. 240. 

5. Het lichaam, in welks dienst een ge
wezen ambtenaar, bedoeld in het eerste lid 
van het vorige artikel, is herplaatst, is de 
bijdrage volgens artikel 35 en artikel 36, 
eerste lid, onder a en b, der Pensioenwet 
1922, "Staatsblad No. 24o_verschuldigd naar 
den pensioensgrondslag of de pensioens
grondslagen, welke zonder de werking van 
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het eerste lid zou of zouden hebben gegolden. · 
6. Voor de toepassing van dit artikel vin

den de artikelen 1:25, 127 tot en met 129a 
der P ensioenwet 1922, Staatsblad No. 240, 
overeenkomstige toepassing. 

7. Voor de toepassing van artikel 40, eer
ste lid, onder c en d, der P ensioenwet 1922, 
Staatsblad No. 240, worden zij , die op den 
dag, voorafga·ande aan dien van den ingang 
dezer samenvoeging op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht werkzaam waren in 
dienst van een der samen te voegen gemeen
ten en die tengevolge van deze samenvoe
ging in de nieuwe gemeente worden her
plaatst, en zij de hoedanigheid van ambte
naar verkrijgen, geacht den in dienst van een 
der samen te voegen gemeentendoorgebrach
ten tijd in dienst van de nieuwe gemeente 
te hebben doorgebracht. 

Artikel 6. 

r. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken kan, 
den Commissaris der provincie Limburg ge
hoord, bepalen, dat aan e'en of meer a m bte
naren in tijdelijken dienst, die niet worden 
aangemerkt als vaste ambtenaren, of aan 
perspnen, in dienst op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht, die tengevolge van• 
deze samenvoeging worden ontslagen en 
geen aanspraak kunnen maken op wacht
geld, ten laste van de gemeente Flaelen een 
uitkeering wordt gedaan. 

Het bepaalde in het tweede tot en met 
het twaalfde lid van artikel 4 vindt over
eenkomstige toepassing. · 

2. T en aanzien van de in het vorige lid 
bedoelde personen wordt onder diensttijd 
verstaan de aan het ontslag voorafgaande 
tijd, in dienst van een der samen te voegen 
gemeenten doorgebracht. 

Artikel 7. 

1. De begrootingen van de gemeenten 
Hae/en, Nunl)em en Buggenum voor het 
dienstjaar 1942 worden afzonderlijk voort
gezet door de nieuwe gemeente Hae/en. 

2. De rekeningen over het dienstjaar 
1942 voor de drie samen te voegen gemeen
.ten worden opgemaakt door den· ontvanger 
der nieuwe gemeente. 

Voor de toepassing van artikel 18 der Eer
ste beschikking ter uitvoering van de Ver
ordening' No. 1.52 i1941 treed·t- ten aanzien 
van bedoelde rekeningen als burgemeester 
op de burgemeester der nieuwe gemeente 
Hae/en. · 

3. De voor- en nadeelige saldi der reke
ningen over de dienstjaren 194I en 1942 en 
de bij het ~lu_iten der rekeningen over het 
dienstjaar 1942 nog te ontvangen achterstal
lige inkomsten of te betalen achterstallige 
uitgaven der samen te voegen gemeenten 
komen onderscheidenlijk ten bate of ten 
laste van de nieuwe gemeente Hae/en . 

De Commissaris der provincie Limburg 
kan zoo noodig nadere aanwijzingen geven 
omtrent de verantwoording dier saldi en dier 
bedragen. 
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Artikel 8. 
De uitkeeringen, voorloopige uitkeeringen 

daaronder begrepen, voor de gem eenten 
Haelen, Nunhem en Buggenum, welke voor 
het jaar 1942 in de plaats treden van de uit
keeringen van de vervallen opcenten op de 
hoofdsom der gemeentefondsbelasting en der 
Vermogensbelasting, a lsm ede van de voor
malige uitkeeringen per in de gemeente
fondsbelasting aangeslagen inwoner uit het 
gemeentefonds en uit het werkloosheids
subsidiefonds, de eventueele verrekeningen 
ter zake van deze uitkeeringen, alsmede 
eventueele verrekeningen ter zake van de 
uitkeeringen, bedoeld in artikel 3, onder c, 
junGto artikel 9, der wet van 15 Juli 1929, 
Staatsblad No. 388, sedert gewijzigd, betref
fende het uitkeeringstijdvak 1 Mei 1941 tot 
en met 31 December 1941, voor zoover deze 
vervallen op of na 1 October 1942, warden 
uitbetaald aan, eventueel teruggevorderd 
van de nieuwe gemeente Hae/en. 

Artikel 9. 
x. De uitkeering uit het gemeentefonds 

ingevolge artikel 3, letter b, der wet van 15 
Juli 1929, Staatsblad No. 388, sedert gewij
zigd, over het jaar 1942 wordt voor de ge
meenten Haelen, Nunhem en Buggenum 
vastgesteld op r.egen twaalfde gedeelten van 
de bedragen, waarop deze gemeenten volgens 
de ter zake geldende regelen aanspraak kun
nen maken. 

2. Voor de nieuwe gemeen te Haelen 
wordt de in het eerste lid bedoelde uitkee
ring berekend naar de op 1 October 1942 
geldende jaarwedde-regeling en vastgesteld 
op drie twaalfde gedeelten van het bedrag, 
waarop over een vol jaar aanspraak kan 
warden gemaakt. 

3. Gedurende den tijd, dat de burgemees
ter der gemeente Nunhem en de secretaris
sen der gemeenten Nunhem en Buggenum 
wachtgeld genietcn, ontvangt de nieuwe ge
meente Haelen van het Rijk jaarlijks een bij
drage van vijf en zeventig ten honderd in de 
kosten dier wachtgelden. 

Artikel 10. 

x. Voor de vaststelling van de uitkeering 
ingevolge artikel 3, onder c, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929 (Staa tsb/ad No. 
388), sedert gewijzigd, wordt deze beschik
king geacht in werking te treden op 1 Ja-
nuari 1943. . 

2. De met toepassing van het vorige lid 
voor de gemeenten Haelen, Nunhem en 
Buggenum voor bet jaar 1942 vast te stellen 
uitkeeringen, voorloopige uitkeeringen daar
onder begrepen, warden, voor zoover zij op 
of na 1 October 1942 vervallen, aan de 
nieuwe gemeente Hae/en uitbetaald. 

3. Voor de vaststelling van de in het eer
ste lid bedoelde uitkeering voor he t jaar 
1943 en, zoo noodig oak over volgende uit
keeringstijdvakken, warden voor de nieuwe 
gemeente Haelen de factoren, ontleend aan 
boekingstijdvakken of rekeningsj\iren, welke 
aan 1 October 1942 geheel of gedeeltelijk 
voorafgaan of aan tijdstippen v66r 1 October 
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1942 valleride, berekend naar de som dier 
factoren voor de gemeenten l;laelen,Nunhem 
en Buggenum. 1 

4. Deze samenstelling der factoren ge
schiedt aldus, <lat zoowel het quotient, be
doeld in het tweede lid van artikel 16 van 

. het Financieele Verhoudingsbesluit, voor elk 
rekeningsjaar, a ls het quotient, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 21 van-dat besluit, 
voor elk boekingstijdvak het resultaat van 
een deeling is. , 

~- Ten aanz.ien van de rekeningsjaren en 
de boekingstijdvakken, waarvoor onderschei
denlijk het quotient, bedoeld in artjkel 16 
van• het Financieele Verhoudingsbesluit, en 
het quotient, bedoeld in artikel 2 1 van dat 
besluit, voor de gemeenten Hae/en, Nunhem 
en Buggenum reeds zijn vastgesteld, warden 
deze quotienten opnieuw, met inachtneming 
_van de bepalingen van het derde en vierde 
lid van dit artikel, door de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Bin
n enlandsche_ Zaken en Financien vastgesteld. 

Artikel 11. 

x. Voor de vaststelling en verrekening 
van de inhouding, als bedoeld in artikel III, 
der wet van 4 Maart 1935, Staatsb/ad No. 74, 
wordt deze beschikking geacht in werking te 
treden op 1 Mei 1943. 

2. De met toepassing van het bepaalde 
in het eerste lid vast te stellen inhoudingen, 
voor zoover zij op of na 1 .October 194'2 ver

. vallen, warden in rekening gebracht aan de 
nieuwe gemeente Hae/en. 

3. Op d e uitkeering, ,welke de nieuwe ge
meente H ae/en ingevolge artikel 3, letter c, 
juncto artikel 9 der wet van 15 Juli 1929, 
Staatsb/ad No. 388, sedert gewijzigd, na 30 
April 1943 ontvangt, zal t en bate van het 
gemeentefonds warden ingehouden een be
drag, gelijk aan 1 / 10 van het verschil tus
schen de som der uitkeeringen, welke de ge
meenten Haelen, Nunhem en Buggenum vol
gens artikel 3, letter b (oud), der wet van 
15 Juli 1929, Staatsblad No. 388, sedert ge-

ijzigd, over het tijdvak 1934/1935 hebben 
genoten en de som van de voor die gemeen
ten vastgestelde uitkeeringen, volgens artikel 

- 3, letter c, dier wet ·voor het tijdvak 1935/ 
1936. 

4. Artikel III der wet van 4. Maart 1935, 
Staatsb/ad No. 74, blijft ten aanzien van de 
nieuwe gemeente Hae/en buiten toepassing. 

Artikel u. 

De uitkeeringen door het Rijk wegens aan 
de samen te voegen gemeenten toekomende' 
hoofdsommen en opcenten van' belastingen , 
betrekking hebbende op het belastingjaar 
1942 of daaraan voorafgaande belastingja
ren, welke zijn.of warden opgenomen in de 
boekingstijdvakken 1941/1942 en 1942/1943, 
warden vanaf den datum van ingang van 
deze samenvoeging gedaan aan de nieuwe 
gemeente Haelen. 

Artikel 13. 
I. Te rekenen van 1 October 1942 gaan 

alle rechten, lasten, _verplichtingen en bezit
K 2663 
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tingen van de sa,men te voegen gemeenten 
over op de nieuwe gemeente, zonder dat 
daarvoor een nadere akte wordt gevorderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze beschikking noodig mocht zijn, zal die 
geschieden krachtens deze beschikking. 

Artikel 14. · 

Alle kadastrale en andere stukken, uit
sluitend betrekking hebbende op het gebied 
der samerr te voegen_ gemeenten, worden op 
30 September 1942 overgedragen aan de ge
meente Hae/en. 

Artikel r5. 

De buJgemeesters der gemeenten Nunhem 
en Buggenrlm zenden op 30 September 1942 
aan den burgemeester der gemeente Hae/en 
het bevolkingsregister hunner gemeente; de 
bevolkingsregisters der sam engevoegde ge
m eenten vormen tezamen het bevolkings
register der nieuwe gen;eente. 

Artikel 16. 

r. De burgemeesters der gemeenten Nun
hem en Buggenum zenden op 30 September 
1942 aan den burgemeester der gemeente 
Hae/en de op <lien datum geldende kiezers
lijst hunner gemeente; de kiezerslijsten der 
samengevoegde gemeenten vormen tezamen 
de kiezerslijst <ler nieuwe gemeente, totdat 
zij overeenkomstig de kieswet door een , 
nieuwe lijst is vervarigen . 

2. De aldus samengest;elde kiezerslijst 
van de nieuwe gemeente wordt, met inacht
neming van het bepaalde jn artikel 3, tweede 
lid, door den burgemeester dezer gemeente 
voor zooveel noodig aangevuld met de ver
andering van de aanduiding der woonplaats 
van iederen kiezer- na den datum van de 
samenvoeging en met vermelding van het 
stemdistrict, w~artoe hij dientengevolge be
hoor~. 

Artikel 17. 

r. De inwoners der samen te voegen ge
meenten, die op of na 1 October 1942 werk
loos zijn of worden, zullen · onmiddellijk op
genomen worden in de steunregeling van de 
nieuwe gemeente Hae/en of aldaar tot de 
werkverschaffing worden toegelaten, indien 
en voor zoover zij daarvoor, op grond van 
de regelen, welke in de opgeheven gemeente 
Hae/en golden, in aanmerking komen. D e 
steunregeling van de opgeheven .gemeente 
Hae/en geldt voor de nieuwe gemeente, tot
dat zij door een andere is vervangen . 

Ten aanzien van de vestigingsvoo_rschrif
ten blijft ten opzichte van de in de eerste 
alinea bedoelde personen de regeling van 
kracht, welke in de gemeente, waarin zij ge
vestigd waren, gold. 

2. Het verleenen van steun en het te werk 
stellen bij de werkverschaffing geschieden 
met inachtneming van de door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van So
ciale Zaken goedgekeurde steuntarieven en 
werkverschaffing5loonen. " 

Aanvulling L. & S. 1942 

• 1942 

Artikel 18. 
r. De kosten van verpleging van arme 

krankzinnigen, welke overeenkomstig artikel 
39 der Armenwet worden vo1daan uit de kas 
van een der samen te voegen gemeenten, ,ko
men, voor zoover die krankzinnigen, ten tijde · 
dat de rechterlijke machtiging om hen in een 
gesticht te plaatsen werd· aangevraagd, woon

·plaats, 'in den, zin van het Burgerlijk Wet
boek, hadden in een dezer gemeenten, van 
1 October 1942 af voor rekening der nieuwe 
gemeente. • 

2. Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
kosten, voortvloeiende uit de toepassing van 
artikel 30, eerste lid, tweeden zin, en tweede 
lid, en van artikel 39bis der Armenwet, voor 
zoover het betreft de verzorging van armen, 
die ten tijde van hun opneming zich bevon
den- of hoofdverblijf hadden in het gebied 
van een der samen te voegen gemeenten. 

Artikel 19. 
r. De namen der personen, voorkomende 

op de lijsten, bedoeld in de artikelen 1 7 en 
45, tweede lid, der Drankwet (Staatsblad 
1931, No. 476), van~lk der samen te voegen 
gemeenten, worden, indien belanghebbenden 
binnen drie maanden na den ingang dezer 
samenvoeging een daartoe strekkend verzoek 
richten tot den burgemeester cfe, nieuwe ge-• 
meente, overgeschrevei:i op de overeenkom
stige lijsten van de laatstbedoelde gemeente. 

2 . De volgorde, waarin de plaatsing op 
de lijsten van de nieuwe gemeente zal ge
schieden, wordt bepaald naar de dagen, 
waarop de verzoeken om vergunning, onder
scheidenlijk verlof A, bij het bestuur van 
elk der samen te voegen gemeenten inkwa
men, met <lien verstande, dat voor zoover 
verzoeken op denzelfden <lag zijn ingekomen, 
de in leeftijd oudere verzoeker voorgaat en 
dat bij gelijken ouderdom het lot beslist. 

Artikel 20. 
Met ingang van 1 October 1942 vervalt in• 

alle rechtsvoorschriften de vermelding van 
de gemeenten Nunhem en Buggenum en 
wordt onder de gemeente Hae/en verstaan 
de krachtens deze beschikking gevormde ge
meente· van <lien naam. 

Artikel 21. 

Geschillen omtrent de toepassing van deze 
beschikking worden, voor zoover niet anders 
is bepaald, beslist door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnenland
sche Zaken, den Raad van State, afdeeling 
voor de geschillen van bestuur,♦ gehoord. 

Artikel 22. 

Deze beschikking treeclt in werking met 
ingang van den dag, volgende op <lien harer 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gra':enhage, 30 September 1942. 
De Secretaris-Generaal van het 

D epartement vi,n Binnenlandsche Zaktm, 
Frederiks. 

II 

( 

• 
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(Stet. no. 243) 
25 Juli 1942. BESLUIT Vg,ll den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken , tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 16 April 1925, 
Staatsblad n°. 145, tot vaststelling, van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 29, eerste _ lid , 
der Ongevallenwet 192 l, laatstelijk ge
wijzigd bij pesluit van· den Sec:etaris-
Generaal voornoemd van 23 April 1942, 
Nederlandsche Staatscour. i942, n°. 93 . 

Op grond van§ 1 der Verordening N°.23/ 
1940 en in overeenstemming met de~§ ~ en 
3 der Verordening N°. 3/1940 van den R1Jks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: · 

Artikel I. 
Artikel 3 van het Koninklijk -besluit van 

16 April 1925, ~taatsblad n°.145, laatsteli_jk 
gewijzigd bij besluit van _ den Secreta_ns
Generaal van het Departement van Soc1ale 
Zaken van 23 April 1942, Nederlandsche 
Staatscourant 1942, n°. 93, wordt gewijzigd 
als volgt: 

Na de volgnummers 33, 4oter, 50, 51, 68, 
72 en 145 worden onderscheidenlijk inge
voegd de hierna genoemde volgnummers · 
33bis, 4oquater, 5obis, 51bis_, 68bis, 72bis en 
145bis, alsmede de onder die n1:1mmers __ ver
melde bedrijven en het achter die bednJven 
vermelde ciJfer: -

33bis. Asphalt-, beton- en andere gesloten 
wegdekken(het bedrijf -van maken van) ; 
uitgeoefend ten behoeve van het aanleggen, 
onderhouden, herstellen, opbreken of af
breken van vliegvelden, verdedigingswerken 
of andere voor oorlogvoering direct van be
lang zijnde installaties, voor zoover het be
drijf wordt uitgeoefend ter plaatse, waar __ de 
vorengenoemde objecten m aanleg z11n, 
onderscheidenlijk zich bevinden 38 

4oquater. Burgerlijke bouwkundi~e wer
ken (het bedrijf van :maken van), h1e~on~er 

• begrepen slooperswerkzaamheden, md1en 
deze dienen ten· behoeve van het gedeelte
lijk vernieuwen, het verande~n of het uit
breiden van een bouwwerk, waaraan ge
sloopt wordt; het timmerliedenbedrijf en 
het metselaarsbedrijf op bouwwerken;· uit
geoefend ten behoeve van het aanleggen, 
onderhouden, herstellen, opbreken of af; 
breken van vliegvelden, verdedigingswer
ken of . andere voor oorlogvoering direct 
van belang zijnde installaties, voor zoover 
het bedrijf wordt uitgeoefend te{ plaatse, 
waar de vorengenoemde objecten in aanl~g 
zijn, onderscheidenlijk zich bevinden . 38 

5obis. J(analen, sluizen, havens, vaste 
dokken, bruggen, dijken of anaere water
werken, wegen, spoor- of tramwegen, riolen, 
buisleidingen en ondergrondsche kabels (het 
bedrijf van aanleggen, onderhouden, her- , 
stellen, opbreken · of afbreken van), met 
krachtwerktuig e9 het werhuren van aan
nemersmateriaal; uitgeoefend ten behoeve 
van het ·aanleggen, onderhouden, herstellen, 
01>breken of afbreken van vliegvelden, 
verdedigingswerken of andere voor oorlog
voering direct van belang zijnde installaties, 
voor zoover het bedrijf wordt uitgeoefend 
ter plaatse, waar de vorengenoemde objec-
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ten in aanleg zijn, onderscheidenlijk zich 
bevinde'n . . . . . . : . . . .. . 43 

51bis. Kanalen, sluizen, havens, vaste 
dokken, bruggen, dijken of andere water
werken, wegen, spoors of tramwegen, riolen, 
buisleidingen en ondergroni:ische kabels 
(het b_edrijf van aanleggen, onderhouden, 
herstellen, opbreken of van), zonder kracht
werktuig ; uitgeoefend ten behoeve van het 
aanleggen, onderhouden, herstellen, opbre
ken of afbreken van vliegvelden, verdedi
gingswerken of andere voor oorlogvoering 
direct van belang zijnde installaties, voor 
zoover het bedrijf wordt uitgeoefend ter 
plaatse, waar de vorengenoemde objecten 
in aanleg zijn, onderscheidenlijk zich be
vinden . . . . . . . . . . . . . . 37 

68bis. Straatmakersbedrijf (het); uitge
oefend ten behoeve van het aanleggen, on
derhouden, herstellen, opbreken of afbreken 
van vliegvelden, verdedigingswerken of 
andere voor oorlogvoering direct van be
lang zijnde -installaties, voor zoover _het be
drijf wordt- uitgeoefend ter plaatse, waar 
de vorengenoemde objecten in aanleg zijn, 
onderscheidenlijk zich bevinden 24 

72bis. Timmerliedenbedrijf (het), niet be
doeld onder N°. 40; uitgeoefend ten behoeve 
van het aanleggen ,onderhouden, herstellen, 
opbreken of afbreken van vliegvelden, ver
dedigingswerken of andere voor oorlogvoe
ring direct van belang zijnde installaties, 
voor zoover het bedrijf wordt uitgeoefend 
ter pfaatse, waar de vorengenoemde objec
ten in aanleg zijn, onderscheidenlijk zich 
bevinden . . . . . . . . . . . . . 31 

145bis. Mattenmakers- en stoelenmatters
bedrijf (het) ;uitgeoefend ten behoeve van 
het aanleggen, onderhouden, herstellen, op
breken of afbreken vart vliegvelden, ver
dedigingswerken of ander.e voor oorlogvoe
ring direct van belang zijnde installaties, 
voor zoover het bedrijf wordt uitgeoefend 
ter plaatse, waar de vorengenoemde objecten· 
in aanleg zijn, onderscheidenlijk zich be
vinden . , . . . . . . . . . . . . 15 

Artikel II. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging,met terugwerkende kracht 
tot 1 Juli 1942. 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant pla:ats vinden. 

's-Gravenhage, 25 Juli 1,942. 
Wnd. S .-G. v. h. Dep . v. S. Z., VERWEY. 

fUitgeg. 14 Dec. 1942.) 

(Stet. no. 235) 
10 Augustus 1942. BESLUIT van den Secre
. • taris-Generaal van het Departement 

van Sociale Zaken tot uitvoering van 
artikel 34 en artikel 144 der Ziektewet. 

Op grond van artikel 34, eerste lid, en ar
tikel 144 der Ziektewet en in overeenstem
ming met de§§ 2 en 3 van de Verordening 
N°. 3/1940 van deri Rijkscommissaris voor 
het b ezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald: 

I. 
Het Koninklijk besluit van 13 April 1935, 

Staatsblad n°. 186, tot vaststelling van een 
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algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in art. 34, eerste lid, der Ziektewet en 
de beschikking van den Minister van So
ciale Zaken dd. 31 Mei• 1935, n°. 1429 A.V. 
(Nederlandsche Staatscourant van 31 Mei en 
1 Juni · 1935, n°. 105), worden ingetrokken, 

II. 
De na_volgende regeling wordt vastge-

steld : . 
1. De werkgever en degene, die werk

gever geweest is, is verplicht ten aarizien 
van alle in zijn dienst zijnde _of gewee_st 
zijnde personen, voor zoover deze perssonen 
ingevolge de Ziektewet bij de ziekenkas · 
van den Raad van Arbeid verplicht ver
zekerd zijn, aani:ifte te doen door midd.el 
van het aanhouden en inzenden van een 
loonlijst, overeenkomstig een door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken vast te stellen model, · 
waarop vermeld worden: 

a. naam en voorletters van den arbeider; 
b. het verdiende loon; 
c. het aantal arbeidsdagen. 
2. De Joonlijst moet worden aangehouden 

over het tijdvak van 1 Januari tot 1 Juli en 
van 1 Juli tot 1 Januari. De inzending van 
de loonlijst moet geschieden binnen 30 da
gen onderscheidenlijk na 1 Juli en na 1 Ja
nuari. 

3. De in het eerste lid bedoelde aangifte 
wordt ten aanzien van de daarbedoelde 
personen, die in dienst van een 'onderne
ming werkzaam zijn, geacht te zijn ge
schied, indien te hunnen opzichte is voldaan 
aan de verplichtingen; opgelegd bij artikel 
43 der Ongevallenwet 1921 en/of artikel 81 
der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922. 

4. Voor zoover de aangifte overeenkom
stig het vorig lid geacht wordt te zijn ge
schied, gelden de tijdvakken en termijnen 
welke ten aanzien van de Ongevallenwetten 
zijn vastgesteld. 

5. Uiterlijk pinnen 7 dagen, nadat een 
u'tkeering van loon in geld heeft plaats ge
had, wordt die uitkeering ten name van den 
betrokken persoon op de loonlijst vermeld. • 

6. De loonlijst moet steeds aanwezig zijn 
ter plaatse, waar de administratie van den 
werkgever berust, of bij den persoon, 
onderscheidenlijk het administratiekantoor, 
overeenkomstig artikel 14 der Ziektewet 
aangewezen voor de nakoming van de bij 
of krachtens de Ziektewet aan den werk-

, gever opgelegde verplichtingen. 
7. De in het eerste lid bedoelde loonlijst 

wordt door den Raad van Arbeid uitge-
teikt. . 

8. De Raad van Arbeid kan den werk
gever schriftelijk vrijstelling verleenen hetzij 
van alle, hetzij van een of meer der in dit 

- at'tikel genoemde verplichtingen. Bedoelde 
vrijstellin~ kan te alien tijde geheel of ge
deeltelijk worden ingetrokken. 

III. . 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. De afkondiging van -dit 
besluit zal in de Nederlandsche Staatscou
rant plaats vinden. 

's-Grav~nhage, 10 Augustus 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. l)ep. v. S. Z., VERWEY. 

- , ( Uitge~. 2 Dec. 1942.) 
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(Stet, no, 235) 

14 Augustus 1942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 29 November · 
1910 (Staatsblad n°. 791), zooals dat 
krachtens het Koninklijk besluit van 
17 December 193'/l , Staatsblad no. 879B, 
luidt. 

Op grond van het bepaalde in artikel 41, 
tiende lid, en artikel 247, vijfde lid, der In
validiteitswet en in overeenstemming met 
§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel x. 
In het Koninklijk besluit van 28 N ovem

ber 1919 (Staatsblad n°. 791), zooals· dat 
krachtens het Koninklijk besluit van 17 
December 1938, Staatsblad n°. 879B, luidt, 
worden de volgende wijzigingen aange
bracht : 

I. 
In den laatsten volzin van artikel 2, lid 2, 

worden na de wobrden : ,,artikel 16, onder 
b" ingevoegd de woorden: ,,en van artikel 13, 
sub b, 2°." . 

II. 
In artikel 19 worden achter het woord: 

,,reserve" ingevoegd de woorden: ,,of van de · 
op artikel 41, elf de lid, en artikel 24 7, acht
ste lid, der Invaliditeitswet berustende 
·schuld" . 

III. 
Artikel 68, eerste lid, tot Q' wordt ver

vangen door het navolgende: x 
,,x. Bij de berekening van de in artikel 41, 

tiende lid, en artilcel 24 7, vijfde lid, der In
validiteitswet bedoelde bedragen, die aan 
een werkgever worden terugbetaald, wordt 
gebruik gemaakt van de volgende groot-
~&n: . 

n = de algemeene uitdrukking van het 
rangnummer der tijdvakken, die in de ver
zekering worden onderscheiden. 

dn == de duur in jaren van .het tijdvak n. 

P n = de som der premien, vereffend of 

te vereffenen over het tijdvak n . 
x = de ' leeftijd van den verzekerde •bij 

het begin vam het eerste tijdvak der ver
zekering; voor x + d 1 • + ... + d 
wordt geschreven u. n-l 

M (u) + t + ½ = het verschil der rentebe-

dragen, ter grootte van f van den rentegro~d
slag, v66r en na de verwijdering der premien 
over het tijdvak (n - 1)·, voor een op het 
eind van dat tijdvak u-jarigen verzekerde in 
het (t + 1)• jaar na dat tijdvak. 

n-l 
( 

• 6 p ) 

M(u) + t + ½.= u-x + t + ½ 
_ R (u) + t + ½ = 'het verschil der rentebe

dragen, ter grootte van de som' van den ren
tegrondslag en de verhooging, v66r en na de 
verwijdering van de premien over het tijdvak 
(n.- 1), voor een op het eind van dat tijdvak 



/ 

1942 

u-jarigen verzekerde in het (t + 1)e jaar na 
dat tijdvak. 

5P 

( 
n- I 

R (u) + t + ½ = u - x + t + ½ + 

+ 0,112 · p . ) n-1 

De waarden M (u) + t + ½ en R(u) + t + ½ 
voor (u) + t + ½ >65 zijn gelijk aan die voor 
den leeftijd (u) + 65-u.". • · 

IV. 

Artikel 69 wordt a}s .volgt gelezen: 
,, 1. Het den werkgever terug te betalen be

drag, bedoeld in artikel 41, tiende lid, der In
validiteitswet, wordt gesteld op: 

WI aa DI L~ ( R(u)+ dn+s+ ½· 
u+d 0 

n 

Q' n + d + s + ! + M (u) + d + s + ½· 
n - n 

Q" u + dn + s + ½) + aa D I . 

u + dn 

indien (n-1) het tijdvak is, waarvan de pre
mien uit de vereffening warden verwijderd 
en n het daarop volgende tijdvak, eindigend 
met de herplaatsing in pensioengerechtigden 
dienst. 

Het terug te betalen bedrag wordt ten 
hoogste gesteld op het bedrag der aan het 
eind van het tijdvak (n-1) betaalde wiskun
dige reserve, vermeerderd met samengestel
den interest tegen 4 pet. ' s jaars over het tijd
vak n. 

2. De tweede term van de formule in het 
eerste lid vervalt, indien op het tijdstip, 
waarop de toepassing van artikel 41, tiende 
lid, der Invaliditeitswet noodig is geworden, 
v66r de verwijdering der premien over het 
tijdvak (n-1) vaststaat, dat de betrokken 
verzekerde geen ouderdomsrente op grond 
van artikel 74 der Invaliditeitswet zal ge
nieten. 

3. De leeftijd u + dn en de duur u-x +dn 
warden afgerond op het naastbijliggende ge-
heele aantal jaren. · 

4. Indien de wiskundige reserve, waarvan 
een dee! overeenkomstig de eerste drie leden 
van dit artikel moet warden terugbetaald, 
ten tijde van de toepassing van artikel 41, 
tiende lid, der Invaliditeitswet nog niet is in
gevorderd, wordt het bedoelde dee! bij de in
vordering dier reserve in aftrek gebracht." . 

V. 
Artikel 70 wordt als volgt gelezen : 
,, I. Het den werkgever terug te betalen 

bedrag, bedoeld in artikel 247, vijfde lid, der 
Invaliditeitswet, wordt, behoudens het be
paalde in artikel 70a, gesteld op: 
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W 2 = aa ~ ~s ( R (u) + s + ½" 
U 0 

Q'u+ s+ ½+ M(u)+ s+ ½" Q!!u+ s+ ½) + 

+ I R - aaD aa-
aa (u)+65-u· 65· a65• 

D 
u 

indien (n-1) het tijdvak is, waarvan de pre
mien uit de vereffening warden verwijderd. 

Het terug te betalen bedrag wordt ten 
hoogste gesteld op het bedrag P n-i· 

2. De tweede term van de formule in het 
eerste lid v~rvalt, indi~n op et tijdstip, waar
op to~p_as~mg van art!kel ~~7, vijfde lid, der 
Invahd1te1tswet nood1g blukt, v66r de ver
wijdering der premien over het tijdvak (n-1) 
vast'staat, dat de petrokken verzekerde geen 
ouderdomsrente op grand van artikel 74 der 
Invaliditeitswet zal genieten. 

3. De leeftijd u en de duur u-x warden 
afgerond op het naastbijliggende geheele aan
tal jaren.". 

VI. 
Na artikel 70 warden twee nieuwe artike

len ingevoegd, luidende: 
,,Artikel 70a. 

I. Is de verzekerde, die ingevolge een on
herroepelijk geworden beslissiog, als bedoeld 
inartikel247, vijfde lid, der Invaliditeitswet, 
komt te vallen onder een der artikelen 35 1 36, 
38, 39 en 40 dier wet, op het tijdstip, bedoeld 
in het tweede lid van artikel 70, overleden en 
heeft hij geen betrekkingen nagelaten, die 
aanspraak kunnen doen gelden op een rente, 
dan wordt het den werkgever terug te betalen 
bedrag W 2 op o gesteld. 

2. Is de verzekerde, die ingevolge een on
herroepelijk geworden •beslissing, als bedoeld 
in arbkel 247, vijfde lid, der Invaliditeitswet, 
komt te vallen onder een der artikelen 35 1 36, 
38, 39 en 40 dier wet, OJ> het in het eerste lid 
bedoelde tijdstip in het genot van een rente 
of is hij op dat tijdstip overleden en heeft hij 
betrekkingen nagelaten, die aanspraak op 
een rente kunnen doen gelden, dan wordt het 
bedrag W 2 bepaalcl, rekening houdend met 
de waarde dier renten en aanspraken, v66r en 
na de wijziging. bedoeld in artikel 247, vijfde 
lid, der Invaliditeitswet. 

Bij de berekening van het in de v ~rige 
alinea bedoelde bedrag W 2 warden de grond
slagen gebruikt, vermeld in de T1ota van 
April 1919, als bijlage gevoegd b ij de Memo
ne van Toelichting bij de wijziging der lnva
liditeitswet, zitting der Staten-Generaal 
1918-1919 (483, n°. 5) . 

3. Betreft de beslissing, bedoeld in de vo
rige leden van dit artikel, meer dan een bij 
denzelfden werkgever in dienst of in dienst 
geweest zijnden verzekerde, dan wordt den 
werkgever terugbetaald de som der bedragen 
W 2, berekend voor elk der verzekerden afzon
derlijk, op de wijze als in artlkel 70 en in de 
voorgaande leden van dit artikel is aangege
ven, met dien verstande, dat deze som ten 
hoogste de som der premien P bedraagt. 

n-
Artikel 70b. 

I. Indien artikel 41, tiende lid, der Invali-
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diteitswet ten aanzien van een verzekerde is 
toegepast en deze later komt te verkeeren in 
het geval, voorzien in artikel 41, derde lid, 
dier wet, is de werkgever, die ingevolge de 
eerstgenoemde bepaling teruggave van wis
kundige reserve heeft verkregen, verplicht 
het terugontvangen bedrag weer te betalen, 
verhoogd met interest tot aan het· tijdstip 
van het ontslag; dat toepassing van artikel 
41, derde lid, der wet noodzakelijk maakte. 

2. In het geval, voorzien in het eerste lid, 
is mede de werkgever, die ten aanzien van de 
betrokken verzekering krachtens het vijfde 
lid van artikel 247 der lnvaliditeitswet een 
bedrag heeft terugontvangen, verplicht dat 
bedrag weer te betalen, verhoogd met inte
rest tot aan het tij_dstip van het ontslag, dat 
toepassing van artikel 41, derde lid, der wet 
noodzakelijk maakte.' '. 

Artikel 2. 
-Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
De afkondiging van dit besluit zal in de Ne

derlandsche Staatscourant plaats vinden. 

's-Gravenhage, 14 August1;s 1942. 

Wnd, S.-G. v, h . Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Ui{geg. 2 Dec. 1942.) 

(Stet. no. 161) 
20 Augustus 1942. BESL UIT van den Se

cretaris-Generaal van het Dei>artement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
N°. 44561 J.Z., Directie van Handel en 
Nijverheid, tot wijziging van het Oc
trooireglement (Staatsblad 1921, n°. 
1083) . 

Op grond van § 1 der Verordt!ning N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/1940 van clen Rijks
commissaris voor, het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Het Octrooireglement (Staatsblad 1921, 

no. 1083), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 16 Mei 1936 (Staatsblad 1936, 
n°. 643). ondergaat de volgende wijzigingen: 

a. artikel 5, lid 2, vervalt; 
het bestaande lid 3 wordt lid 2; 
b. in artikel 6, lid 1, wordtjn pfaats van 

,,centrale afdeeling" gelezen ,,Voorzitter"; 
c. in artikel 8 wordt in den eersten volzin 

in plaats van .,,de centrale afdeeling" gelezen 
,,den Voorzitter" en ver'falt in den tweeden 
volzin het woord ,,afdeeling"; 

d. artikel 1 o, lid 1, wordt gelezen: 
,, 1. De Voorzitter van den Octrooiraad 

regelt de werkzaamheden der afdeelingen van 
dezen Raad." ; 

e. in artikel l l , wordt in plaats van ,,de 
centrale afdeeling" gelezen ,,den Voorzitter" 
en in plaats van ,,haar" gelezen ,,hem"; 

f. in artikel 12, lid 1, wordt de tweede 
kommapunt vervangen door een punt en ver
vallen de woorden: ,,hij is belast met de uit
voering van de door de Centrale Afcteeling 
vastgestelde voorschriften en regelingen"; 

in artikel 12, lid 2, wordt in plaats van 
,,centrale afdeeling" gelezen ,,Voorzitter"; 

in artikel 12, lid 3, wordt in plaats van 
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,,de centrale afdeeling" ge1ezen ,,den Voor
zitter" · 

in artikel 12, lid 4, vervallen de ·,woorden 
,, , die geen dee! uitmaken van de centrale 
afdeeling," en wordt in plaats van ,,het ver
lof van deze. Alle gewone leden behoeven 
voor af_wezigheid. gedurende eene week of 
!anger het verlof" gelezen ,,gedurende ten 
hoogste zes dagen het verlof van den Voor
zitter, voor langere afwezigheid dat"; 

g. in artikel 13, lid 2, wordt in plaats van 
,,Octrooiraad" gelezen ,,Voorzitter"; 

h. in artikel 15, lid 4, wordt in plaats van ,-· 
,,de centrale afdeeling" gelezen ,,den Voor
zitter"; 

i. in artikel 19, lid r, derden volzin, wordt 
in plaats van ,,centrale afdeeling" gelezen 

Voorzitter" · · 
" ; . in artik~l 20, tweeden volzin, wordt in 
plaats van ,,de centrale afdeeling" gelezen 
,,den Voorzitter"; 

k. in artikel 34, lid r, 2°. , wordt in plaats 
van ,,Octrooiraad" gelezen ,,Voorzitter"; 

I. 1n artikel 38, lid 2, wordt in plaats van 
,,centrale afdeeling" gelezen ,, Voorzitter". 

Artikel II. 
Dit besluit wordt afgekondigd in de Neder

/andsche Staatscourant en treedt in werking 
met ingang van den dag n'a dien zijner af
kondiging. 

's-Gravenhage, 20 .A:ugustus 1942. 
S.-G. v. h . Dep. v. H., N. en S., 

H. M. HIRSCHFELD. 

(~tct. no. 164) 
25 Augustus 1942. BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij, N°. 25402, 
Rijksbureau voor de Voedselvoorzie
ning in Oorlogstijd, Afdeeling Algemee
ne Zaken, betreffende het scheidsgerecht, 
als bedoeld in artikel 13 van het Organi
satiebesluit Voedselvo6rziening 1941. 

Op grond va·n artikel 13 van het Organisa
tiebesluit Voedselvoorziening 1941 en in ove·r
eenstemming met · de §§ 2 en 3 der Verorde
ning N°. 3/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald: 

§ 1. Bevoegdheid en samenstelling van het 
Scheidsgerecht. 

Artikel r. 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
,,Besluit": het Organisatiebesluit Voedsel

voorziening 1941 ln°. 69/1941); 
,,Secretaris-Generaal": de Secretaris-Gene

raal van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ; 

,,organisaties" : de hoofdbedrijfschappen. 
bedrijfschappen en vakorganisaties, bedoeld 
in artikel 2 van het Besluit, zoomede door den 
Secretaris-Generaal aan te wijzen bedrijfs
groepen, onderbedrijfsgroepen. vakgroepen 
en ondervakgroepen, als bedoeld in artikel 2 
jo. artikel 4, lid 1, van het Besluit. 

,,scheidsgerecht"·: het scheidsgerecht, als 
bedoeld in artikel I 3 van het Besluit; 

,,voorzitter": de voorzitter van een kamer, 
als bedoeld in artikel 7. 
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Artikel 2. 

Bevoegd tot het aangangig maken van een 
geschil, als bedoeld in artikel I3 van het Be
sluit, voor het scheidsgerecht is slechts hij, 
die ter zake rechtstreeks in zijn belangen 
,wordt getroffen. 

Artikel 3. 
r. Het scheidsgerecht is samengesteld uit 

de navolgende leden: een voorzitter, .een of 
meer ondervoorzitters, bijzittende leden en 
leden-vertegenwoordigers van de organisa
ties. Aan het scheidsgerecht worden een e
cretaris en adjunct-seccetarissen toegevoegd. 

2. De voorzitters, onder-voorzitters, se
cretaris en adjunct-secretarissen moeten in 
het bezit zijn van een aan een Rijks- of daar
mede gelijkgestelde Nederlandsche Univer
siteit verkregen graad van doctor in de rechts
wetenschap of in de rechtsgeleerdheid of van 
de hoedanigheid van meester in de rechten, 
mits deze graad of hoedanigheid verkregen is 
op grond van het afleggen van een examen in 
het Nederlandsch burgerlijk en hand~lsrecht, 
Staatsrecht en strafrecht. 

3. De . voorzitter, ondervoorzitters, bijzit
tende leden, secretaris en adjunct-secretaris
sen worden benoemd dot>r den Secretaris
Generaal. 

4. De leden-vertegenwoordigers van de 
organisaties en hun plaatsvervangers worden 
door den Secretaris-Generaal benoemd op 
niet bindende voordracht van de hoofdbe
drijfschappen en de bedrijfschappen, die niet 
onder een hoofdbedrijfschap ressorteeren. De 
hoofdbedrijfschappen en de bedrijfschappen, 
die niet onder een hoofdbedrijfschap ressor
teeren, maken deze voordracht op, gehoord 
de onder hen ressorteerende organisaties, 
welke het recht hebben voor den tak. van 
bedrijf, welke zij vertegenwoordigen, aanbe
veling te doen voor een zoodanig aantal leden 
en plaatsvervangers als door de hoofdbe-' 
drijfscha,ppen en de bedrijfschappen, die niet 
onder een hoofdbedrijfschap ressorteeren, in 
overleg met den voorzitter van het scheids
gerecht is vastgesteld. lndien de hoofdbe
drijfschappen en de bedrijfschappen, die niet 
onder een hoofdbedrijfschap ressorteeren, 
geen voordracht opstellen binnen een d,oor 
den Secretaris-Generaal gestelden termij n , 
benoemt deze zonder voordracht. 

5. De secretaris is het hoofd van het se
cretariaat. 

Artikel 4. 
r. De voorzitter , ondervoorzitters en ove

rige leden van het scheidsgerecht worden 
voor den tijd van 4 jaar benoemd. 

2. Tusschentijds kunnen de leden van het 
scheidsgerecht anders dan op verzoek slechts 
ontslagen word en: 

a. wanneer zij bij onherroepelijk geworden 
rechterlijke uitspraak wegens misdrijf tot 
gevangenisstraf of hechtenis zijn veroordeeld; 

b. wegens wangedrag of onzedelijkheid of 
bij herhaaldelijk gebleken achteloosheid in de 
uitoefening van hun functie; 

c. wegens het plegen van handelingen, in· 
strijd met de voorschriften van artikel. 6; 

d. wanneet .de Secretaris-Generaal een 
door een lid van het scheidsgerecht aanvaard 
ambt of functie onvereenigbaar acht. met het 
lidmaatschap van het scheidsgerecht. 
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3. De Secretaris-Generaal kan, in afwach
ting van het resultaat van een in verband met 
het bepaalde in het vorig lid in te stellen 
onderzoek, tot schorsi~g overgaan. 

Artikel 5. 
·r. De yoorzitter, ondervoorzitters, leden 

van het · scheidsgerecht, de secretaris en de 
adjunct-secretarissen genieten vergoedingen, 
die door den Directeur-Generaal van de 

, Voedselvobrziening, in overleg met de hoofd
bedrijfschappen en de bedrijfschappen, die 
niet onder een hoofdbedrijfschap ressortee
ren, nader worden vastgetseld. 

2. De in het voorgaanae lid bedoelde ver
goedingen en de kosten van het scheidsge
recht komen ten laste van de hoofdbedrijf
schappen en de bedrij fschappen, die niet 
onder een hoofdbedriJfschap ressorteeren, 
volgens ee\). nader door den Directeur-Gene
raal van de Voedselvoorziening vast te stellen 
verhouding. · 

Artikel 6. 
r. Het is den leden van het scheidsgerecht 

verboden: 
a. hetgeen zij als zoodanig te weten zijn 

gekomen verder bekend te maken dan voor 
de uitoefening van hun functie gevorderd 
wordt; · 

b. over een voor hen aanhangig geding of 
een geding, dat naar zij weten of vei-moeden 
voor hen aanhangig zal worden, zich in te 
laten in eenig onderhoud of gesprek met par
tijen of hun raadslieden of van dezen eenige 
bijzondere inlichting of schriftelijk stuk aan 
te nemen. 

2. · De onder a omschreven verpodsbepa
ling geldt ook voor den secretaris en de ad
junct-secretarissen. 

Artikel 7. 
r. Het scl:\cidsgerecht berecht ii;i een kamer 

bestaande uit drie leden: een voorzitter, als 
zoodanig alleen de voorzitter van·het scheids
gerecht of een ondervoorzitter kan optreden, 
een bijzittend lid en een lid-vertegenwoordi
ger van de bij het geschil bettokken organi
satie, die door den voorzitter van het scheids
gerecht voor het betrokken geschil of groep 
van geschillen het meest deskundig wordt 
geacht. 

2. Het scheidsgerecht kan uit meer ka
mers bestaan. 

3. De voorzitter van het scheidsgerecht 
stelt de samenstelling van de kamers vast, 
waarin hij te alien tijde wijziging kan aan
brengen. 

§ 2. Van de contradictoire behandelirig van e/lrl 
f(eschil. 

Artikel 8. 
In het geding is: 
a. verzoeker degene, die het geschil aan

hangig maakt ; 
b. verweerder· degene, tegen wien het ge

schil aanhangig wordt gemaakt. 

Art ikel 9. 
Natuurlijke personen, onbekwaam om in 

rechte op te treden, worden vertegenwoordigd 
door hun vertegenwoordigers naar burger
lijk recht. 
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Artike) 10. 

1. Partijen of haar vertegenwoordigers 
procedeeren in persoon of b ij gemachtigde. 

2. De partij, haar .vertegenwoordiger of 
haar gemachtigde kan zich in het geding be
dienen van den bijstand van een raadsman 
ei;i zich, behoudens in bet geval, voorzien in 
artikel 18, lid 4, door dezen doen vergezellen, 
waar zij in het geding optreedt . 

3. Als gemachtigden of raadslieden kunnen 
alleen optreden in bet Rijk gevestigde per
sonen. 

4. Zij moeten, desgevorderd, bun bevoegd
heid aantoonen door bet overleggen eener 
schriftelijke volmacht. 

s. Advocaten en procureurs, als raadslie
den optredende, zijn tqt deze overlegging niet 
gehouden. 

6. De kamer kan weigeren bepaalde per
sonen, die niet advocaat of procureur zijn, 
als gemachtigden of raadslieden toe te Jaten. 

Artikel i1. 
• I 

I. Ieder, die in den loop van het geding 
ingevolge de voorschriften van dit besluit 
ambtshalve of door een partij als getuige, 
deskundige of partij, de vertegenwoordiger 
van een onbekwame daaronder begrepen, is 
opgeroepen, is verplicht aan die oproeping 
gevolg te geven. 

2. Getuigen en deskundigen zijn verplicht 
in de gevallen, bij dit besluit bepaald, den eed 
of de belofte te doen en ge'tuigenis af te leggen 
of bun diensten als deskundige te verleenen, 
een en antler behoudens bet recht van ver
schooning overeenkomstig de artikelen 217-
219 van bet Wetboek van Strafvordering. 

Artikel 12. 

1. De geschillen; waarvoor in een wettelijk 
voorschrift op het gebied der voedselvoor
ziening geen beroepstermijn is gesteld, wor
den aangebracht bij bet scheidsgerecht bin
nen- 2 maanden na den dag, waarop de aan
gevallen beslissing of handeling of weigering 
genomen, verricht of uitges1;>roken is. _ 

2. De organisatie wordt geacht de weige
ring tot het nemen van een 'beslissing of het 
verrichten van een handeling te hebben uit
gesproken, indien zij binnen den daarvoor 
bepaalden tijd of, waar een tijdsbepaling ont
breekt , binnen redelijken tijd een verplichte 
beslissing niet genomen of een verplichte 
handeling niet verricht heeft. In dit geval 
loopt de termijn van 2 maanden van den dag, 
waarop de weigering geacht wordt te zijn uit
gesproken . 

3 . Hij, die een geschil aanbrengt na den in 
bet voorgaande lid bepaalden termijn, .wordt 
niet op grond daarvan niet ontvankelijk ver
klaard, indien hij ten genoegen van hH 
scheidsgerecht aantoont, bet geschil te heb
ben aangebracht binnen 2 maanden na den 
dag, waarop hij van de aangevallen beslissing 
of handeling of weigering redelijkerwijs heeft 
kunnen kennis dragen. 

4. Voor zoover een handeling strekt ter 
uitvoering van een beslissing, is hij, die bet 
geschil omtrent de handeling aanbrengt, niet 
ontvankelijk, indien hij niet tijdig een ge
schil omtrent de beslissing heeft aangebracht. 

Artikel 13. 
1. Het geding wordt aanhangig gemaakt 
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door bet inzenden van een door den verzoeker 
OQ.derteekend verzoekschrift in vijfvoud bij 
den secretaris en, tenzij in een wettelijk voor
schrift op bet gebied der voedselvoorziening 
een Jager bedrag is vastgesteld, storting van 
een bedrag V!ln f 2.5 bij het scheidsgerecht. 

2. Op verzoek van den verzoeker kan de 
voorzitter, indien hem summierlijk is geble
ken, dat de verzoeker niet of uiterst bezwaar
lijk aan de storting van een bedrag, als be
doeld in bet voorgaande lid kan voldoen, hem 
geheel of gedeeltelijk van bet storten van 
bedoeki bedrag vrijstellen. 

3. Zoo spoedig mogelij na ontvangst van 
bet verzoekschrift bepaalt de voorzitter van 
bet scheidsgerecht, welke kamer de zaak.za,1 
berechten en gee ft hij, zoo hij zelf niet als 
voorzitter zlll optreden, van zijn beschikking 
kennis aan den voorzitter van die kamer. 

· 4. De secretaris zendt onverwijld een af
schrift van bet verzoekschrift aan de weder
partij en een aan den voorzitter en ieder 
der leden van de kamer, die in de zaak zal 
rechtspreken. 

Arttkel 14. 
1. Het verzoekschrlft houdt in: 
a. den naam en de woonplaats van den 

verzoeker en, indien hij een vertegenwoordi
ger heeft, van dezen; 

b. een duidelijke omschrijving van bet ge
schil en een bepaalde vordering. 

2. De voorzitter wijst den verzoeker, die 
bet bepaalde in bet voorgaande lid niet in 
acht heeft genomen, op bet verzuim en 
noodigt hem uit dit ..te herstellen. 

3. Indien de ~erzoeker bet verzuim niet 
binnen den door den voorzitter gestelden ter
mijn heeft hersteld, kan de voorzitter weige
ren bet verzoekschrift in behandeling te 
nemen. 

Artikel 15. 
1. De verweerder dient binnen 3 we ken 

na den datu'!I van het schrijven, waarmede 
hem een afschrift van het verzoekschrift 
wordt toegezonden , een verweerschrift in 
vijfvoud in bij den secretaris van het scheids
gerecht. 

2. De voorzitter kan dezen termijn op 
verzoek verlengen. 

3. De secretaris zendt een afschrift toe aan 
den verzoeker en een aan den voorzitter en 
aan· ieder de r led en van de kamer, die de zaak 
zal berechten. 

Artikel 16. 
I. Na indiening van het verweerschrift of, 

wanneer geen verweerschrift is ingediend, na 
bet. verloopen van den daarvoor gestelden 
termijn, bepaalt de voorzitter der kamer 
plaats, dag en uur. waarop de kamer zitting 
zal houden t er behandeling der zaak. 

- 2. De secretaris roept beide partijen schrif
telijk tot de zitting op met vermelding van 
plaat s , dag en uur. 

f.rtikel 17. 

I. V66r den aanvang der behandeling 
eener zaak ter zitting kan, op verzoek van 
elke partij, elk der leden, die over de zaak 
zitten, worden gewraakt in de gevallen, als 
vermeld in artikel 30 van het Wetboek van• 
burgerlijke Regtsvordering 

2. In dezelfde gevallen kunnen de leden 
van de kamer zich verschoonen. 

.. 
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Artikel 18. 
1. De kamer kan bevelen, dat een partij zal 

Worden opgeroepen om op een bepaalde zit
ting in persoon te verschijnen tot het geven 
van inlichtingen. Geldt clit bevel een natuur
lijk persoon, onbekwaam om in rechte op te 
treden, dan vermeldt het tevens, hetzij dat 
deze onbekwame in persoon of blj zijn wette
lijken vertegenwoo(diger, hetzij dat beiden 
zullen verschijnen. 
- 2 ." De oproeping geschiedt door den secre

., taris. 
A-~- ·; · 3. De opgeroepenen kunnen ook te ~amen 

. wor,den gehoord. 
4. De kamer kan de tegenwoordigheid 

bij het verhoor verbieden van gemachtigden , 
raadslieden of anderen, wier a nwezigheid 
ongewenscht voorkomt. 

5, Iodien een partij niet aan de oproeping 
gehoor geeft, zal de kamer daaruit zoodanige 
gevolgtrekkingen kunnen maken als haar 
juist zal voorkomen. 

0 Artikel 19. 
De voorzitter is bevoegd · ambtshalve, al 

dan niet op grond van een daartoe strekkend 
verzoek van een partij, bepaalde getuigen 
of deskundigen ter zitting te doen oproepen 
of met een werkzaamheid \e belasten. 

Artikel 20. 

1. Partijen kunnen getuigen en deskundi_, 
gen medebrengen ter zitting ofbij deurwaar
dersexploot oproepen om aldaar te verschij 
nen . 

2. De namen der getuigen-en deskundigen, 
die gedagvaard zijn of ter zitting zullen wor
den medegebracht, worden door partijen ten 
minste drie dagen v66r de zitting aan den 
voorzitter medegedeeld. 

3. Deurwaarders hebben voor de werk
zaamheden, ingevolge de bepaling van het 
·eerste lid door hen verricht, aanspraak op 
belooning ten Jaste van de partij, welke hen . 
in het werk heeft gesteld, overeenkomstig 
de bepa!ingen van het tarief van gerechts
kosten in strafzaken. 

Artikel 21. 

De namen der getuigen en deskundig~n. 
krachtens de beide voorgaande artikelen op
geroepen, worden door den secretaris zoo 
spoedig mogelijk aan partijen medegedeeld. 

Artikel 22 . 

1. De getuigen en deskundigen zullen zich, 
zonder verlof der kamer, niet van een schrif
telijk opstel mogen bedienen: 

2. Zij geven v66r den aanva.ng van hun 
verhoor hun namen , voornamen, beroepen en woonplaatsen op en doen, alvorens hun 
verklaringen af te leggen, in handen van den 
voorzitter den eed of .de belofte; de getuigen, 
dat zij zullen zeggen de geheele waarheid en 
niets dan de waarheid; de deskundigen, dat 
zij verslag zullen doen naar hun geweten. 

3 . De kamer kan bevelen , dat bepaalde 
personen zullen worden gehoord zonder het 
afleggen van eed of belofte. 

4. Ambtshalve of op verzoek van een der 
partijen kan de kamer bevelen, dat de ver
klaring van een getuige, deskundige of partij 
geheel in het proces-verbaal der zitting zal 
worden opgenomen. Aan zoodanig bevel 
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wordt terstond gevolg gegeven, waarna het 
in schrift gestelde aan den getuige, deskun
dige of partij wordt voorgelezen en door dezen 
met den voorzitter en den secretaris wordt 
onderteekend. Heeft onderteekening niet 
plaats, dan wordt de reden daarvan in het 
proces-verbaal vermeld. 

5. De kamer kan bevelen, dat geeh verder 
verhoor van getuigen of deskund,.igen zal 
plaats hebben, wanneer naar 'haar oordeel 
door ,de reeds gehoorde getuigen en deskun
digsn de feiten voldoende tot klaarheid zijn 
gebracht. • 

6. De kamer kan bevelen, dat getuigen 
en deskundigen, die hoewel wettelijk opge
roepen niet zijn verschenen, door de open bare 
macht voor haar worden gebracht om aan 
haar verplichting te voldoen. 

Artikel 23. 
I. Getuigen en deskundigen ontvangen een 

vergoeding overeenkomstig de bepalingen'· 
van de wetten van 28 Augustus en 29 Augus
tus 1843 (Staatsblad n os. 37, 38, 39, 40; 41, 
66, 67) tot vaststelling van het tarief · van · · 
justitiekosten en salarissen in burgerlijke 
zaken. 

.2. Getuigen en deskundigen, die door par
tijen ter zitting zijn opgeroepen of aldaar of 
b ij het voorbereidend onderzoek zijn mede
gebracht of, in verband met een aanhangig 
geding, met i-en opdracht zijn belast, ont
vangen van partijen een vergoeding overeen
komstig gemeld tarief. Afwijkende afspraken 
zijn niet verbindend. 

3. De voorzitter, voor wien het geding . 
dient of heeft gediend, begroot de ingevolge 
de twee voorgaande Jeden verschuldigde ver
goeding, waarbij met noodeloos gemaakte 
kosten geen rekening wordt gehouden. 

Artikel 24. 
1. De kamer kan ambtshalve of op ver

zoek van een der partijen het onderzoek schor 
sen tot het bij het besluit tot schorsing ver
melde of tot een nader door den voorzitter 
vast te stellen tijdstip. 

2. Indien het onderzoek is geschorst tot 
een nader door den voorzitter vast te stellen 
tijdstip, doet de secretaris zoodra mogelijk · 
mededeeling van dat tijdstip aari de partijen . 

Artikel 25. 
1. Voordat de behandeling der zaak ter 

zitting wordt gesloten, heeft ieder der par
tijen het recht het woord te voeren. De 
kamer kan evenwel de pleidooien doen ein
digen, wanneer naar haar oordeel de zaak 
voldoende is toegelicht. 

2. Zoodra het onderzoek ter zitting vol
to.oid is, wordt dit door den voorzitter ge
sloten. Deze deelt vervolgens mede, wanneer 
de uitspraak zal worden gedaan. Indien geen 
der leden van de kamer zich daart egen ver
zet, is de voorzitter bevoegd te bepalen, dat 
terstond na de raadkarrier mondeling uit
spraak zal worden gedaan . 

3. Blijkt tijdens de behandeling in raad
kamer, dat het onderzoek niet volledig -is ge
weest, dan kan de kamer gelasten, dat op een 
daarbij aangewezen- of nader door den voor
zitter vast te stellen zitting het onderzoek 
wordt hervat: 

4. De kamer ·beslist met meerderheid van 
stemmen. 
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§ 3. Van de niet contradictoire behandeling uan 
e.en geschil. · 

Artikel 26. 

1. De voorzitter van het scheidsgerecht 
kan bepalen, dat in een bepaald geval of in 
nader door hem vast te stellen groepen van 
gevallen het geschil niet als een contradictoir 
geding, als omschreven in § 2, wordt behan
deld . 

2. In dat geval stelt de secretar·s een on
derzoek in. 

3. De organisaties of andere door den Se
cretaris-Generaal met name aan te wijzen in-

- stanties zijn verplicht, den secretaris alle 
voor het oriderzoek vereischte medewerking 
te verleenen, zoomede hem inzage te gevEin 
van alle boeken en bescheiden en alle ge
vraagde inlichtingen te verschaffen, die ter 
beoordeeling van het geschil noodig zijn. 

Artikel 27-

I. Nadat het onderzoek gesloten is, stelt 
de secretaris den voorzitter van de kamer, 
die voor het betrokken geschil of voor een 
bepaa!de groep van geschillen, waartoe de 
betreffende zaak behoort, is aangewezen, 
daarvan in kennis. 

2. Indien de voorzitter een zaak eenvoudig 
acht, is hij bevoegd een beslissing te nemen 
zonder de overige leden van de kamer te 
raadp!egen. ~ 

3 . In alle andere gevallen legt de voorzitter 
de zaak aan de overige leden van de kamer 
ter beoordeeling voor, hetgeen schriftelijk of 
ter zitting kan geschieden. De kamer beslist 
met meerderheid van -Stemmen . -

4. Indien de verzoeker een verzoek heeft 
gedaan, als omschreven in artikel 28, lid 3, 
en de voorzitter daaraan gevolg heeft ge
geven, wordt de zaak ter zitting behandeld. 
Up verzoek van den verzoeker kan deze, tenzij 
de voorzitter dit voor de beoordeeling van de 
zaak niet noodig acht, ter zitting gehoord 
worden. 

Artikel 28. 

Indien de zaak ter zitting wordt behan
deld , gelden de navolgende bepaliJlgen: 

1. De voorzitter kan den verzoeker, ge
tuigen en deskundigen ter zitting doen op
roepen. Artikel 11 vin_dt overeenkomstige 
toepassing. 

2 . De verzoeker kan zich door een raads
man doen bijstaan. Artikel 18 vindt overeen
komstige toepassing. 

3. De verzoeker kan den voorzitter, echter 
ten minste 3 dagen v66r de zitting, verzoeken, 
bepaalde met name genoemde getuigen of 
deskundigen te hooren. De voorzitter kan 
een of meer dezer getuigen of deskundigen 
ter zitting doen oproepen. , 

4. · Ieder, die vanwege den voorzitter is 
opgeroepen, is verplicht aan die oproeping 
gehoor te geven. 

5. De oproepingen, bedoeld in lid I en 3, 
geschieden. door den secretaris. 

6. Artikel 22 vindt overeenkomstige toe
passing. 

7. Artikel 23, lid 1, vindt overeenkomstige 
toepassing. De voorzitter begroot de ver
schuldigde vergoeding, waarbij hij met noo
deloos gemaakte kosten geen rekening houdt . 
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§ 4. Van het brt geding. 

Artikel 29. 

1. In alle zaken, waarin het belang van 
den verzoeker een voorloopige beslissing vor
dert, kan deze bij een met redenen omkleed 
verzoekschrift aan den voorzitter van het 
scheidsgerecht een voorloopige beslissing 
vragen. 

2. De voorzitter van het scheidsgerecht of 
de voorzitter van de kamer, aan wie de hoofd
zaak \S toegewezen, beslist op dit verzoek 
na de betreffende organisatie, tenzij dit door 
om~tandighede~niet mogelijk is, gehoord te 
hebben. 

3. Het verzoek mist schorsende kracht. 
4. De voorzitter deelt zijn beslissing zoo 

spoedig mogelijk mede aan den verzoeker en 
de bet,effende organisatie. Artikelen 30, 31 
en 32 vinden overeenkomstige toepassing. 

5. Tegen deze uitspraak bestaat geen voor
ziening. Zij heeft geen beteeken'is voor de be
slissing van het scheidsgerecht in de .hoofd
zaak. 

§ 5. Van de uitspraak. 
Artikel 30. 

1. Bij de uitspraak kan het scheidsgerecht 
bepalen, dat de organisatie overeenkomstig 
de uitspraak haar besluit zal vernietigen of 
wijzigen of, indien het geschil een handeling 
of weigering om te handelen of te besluiten 
i,etreft, op · welke wijze de organisatie zal 
handelen of besluiten. ' 

2. Het scheidsgerecht kan bovendien, 
wanneer daartoe grond bestaat en het ver
zoekschrift een daartoe strekkende vordering 
inhoudt, de organisatie veroordeelen tot ver: 
goeding aan den verzoeker van de door hem 
geleden schade. 

3. Indien het scheidsgerecht tot vergoe
ding van schade veroordeelt, bepaalt het bij 
de uitspraak het bedrag der schadevergoe
ding. 

4. Van vorderingen tot schadevergoeding 
op grond van klachten, dat besluiten, hande
lingen of weigeringen om te besluiten of te 
handelen van een organisatie in strijd zijn 
met een wettelijk voorschrift op net gebied 
der voedselvoorziening, neemt de burger
Jijke rechter geen kennis. • 

Artikel 31 . 
1. Indien de organisatie geen gevolg geeft 

aan de uitspraak van het scheidsgerecht, als 
bedoeld in lid I van het voorgaande artikel, 
kan het scheidsgerecht op verzoek van de 
wederpartij bepalen, dat, indien, zoolang of 
zoo dikwijls de' organisatie aan het bepaalde 
in de uitspraak niet voldoet, door haar zal 
zijn verbeurd verklaard een door het scheids
gerecht vast te stellen dwangsom. 

2. Deze dwangsom wordt verhaald op de 
in het volgend artikel aangegeven wijze. 

Artikel 32. 
De uitspraak, voor zoover zij strekt tot 

betalin~ van een bepaald geldsbedrag, kan 
ten uitvoer , worden gelegd overeenkomstig 
de voorschriften van het Tweede Boek van 
het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering. 

Artikel 33. 
r. De kosten van het geding, waarondet 

_, 
..: 

• 
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vallen de kosten, als bedoeld in artikel 23, 
worden gebracht ten laste van de partij, die 
in het ongelijk is gesteld. Worden partijen 
over en weer voor een dee! in het ongelijk 
gesteld, dan kunnen die kosten in een door 
de kamer vast te stellen verhouding o"ver par
tijen worden verdeeld . De kamer zal de kos
ten, die noodeloos worden veroorzaakt , kun
nen brengen ten laste van de partij , die deze 
heeft veroorzaakt. 

2. Ijet bedrag der kosten wordt bij de uit
spraak vastgesteld. 

3. Artikel 32 is van overeenkomstige toe
passing. 

4 . Het in de voorgaande Jeden bepaalde 
ge!dt niet, indien het geschil wordt behan
deld op de wijze, als aangegeven in § 3. 

Artikel 34. 
I. De uitsprakeri zijn gedagteekend en 

behelzen: 
a. de namen en woonplaatsen der par

tijen en van haar wettelijke vert~genwoordi
gers en haar gemachtigden; 

b. de gronden der uitspraak; 
c. een stellige beslissing; · 
d. de(n) naam (namen) van hem of hen, 

die over de zaak gezeten heeft (hebben) . 
2. De uitspraak wordt door den voorzitter 

en den secretaris onderteekend . 
• 3. Van deze uitspraak wordt partijen bij 
aangeteekend schrijven kennis gegeven. 

4 . Een afschrift van de uitspraak wordt 
den Secretaris-Generaal toegezonden. 

Artikel 35. 
Indien de Secretaris-Generaal van oordeel 

is, dat de uitspraak daarmate strijdig is met 
het algemeen belang, dat deze daarom niet 
teri uitvoer kan worden gelegd, is de Secre
taris-Generaal bevoegd, binnen een maand 
na de uitspraak van het scheidsgerecht de 
uitspraak te vernietigen en de gevolgen van 
deze vernietiging te regelen. 

§ 6. Slotbepa[ing. 
A'rtikel 36 _ 

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

2. Het wordt aangehaald als: Reglement 
scheids\erecht voor de voedselvoorziening. 

's-Gravenhage, 25 Augustus -1942. 
S.-G .'v . h. Dep. v. L. en V., 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Stet. no. 205) 
2 September 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken betreffen9e de bestrijdfng 
der kosten van het toezicht op tie zieken
fondsen (Besluit kosten toezicht op de 
zieken,fondsen). 

Op grond van artikel 15, lid 5, van het 
Ziekenfondsenbesluit (N° . 160/1941), alsmede 
van§ 1 van de Verordening N°. 23/1940 en in 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 van de 
Verordening No. 3/1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

I., Na afloop van elk jaar stelt de comrrlis-
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S'll.ris, belast met het toezicht op de zieken
fondsen, verder te noemen commissaris, vast 
het bedrag der kosten, in dat dienstjaar ver
bonden aan het toezicht op de ziekenfondsen, 
oedoeld in artikel 12 van het Ziekenfondsen
beslui t. 

2. Voor de eerste maal wordt het dienst
jaar gerekend op 2 maanden. Dit dienstjaar 
eindigt op 31 December 1941. 

Artikel 2. 

1. Tot dekking van de in artikel l bedoelde 
· kosten wordt jaarlijks, overeenkomstig door 
den commissaris onder goedkeuring van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken vast te stellen regelen: 

a. van de erkende ziekenfondsen een bij
drage geheven, berekend naar gelang van hun 
inkomsten in het voorgaande jaar; 1 

, b. van de .t}lgemeene Ziekenfondse•• be
halve de onder a bedoelde bijdrage, bovendien 
een toeslag ge)leven, berekend naar gelang 
van het aantal personen, dat in het voorgaan
de jaar als rechtstreeks of indirect verzekerde 
bij hrn was verzekerd; 

c: van de ziekenfondsen, welke de commis
saris voor herverzekering, als bedoeld in ar
tikel 16 van het besluit van den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 16 October 1941 (Tweede Uit
voeringsbesluit ingevolge, het Ziekenfond
senbesluit), heeft aangewezen beh;ilve de 
onder a bedoelde bijdrage, bovendien een 
toeslag geheven, berekend naar ·gelang van 
de in het voorgaande jaar ontvangen premie 
ter zake van de gesloten herverzekerings
overeenkomsten. 

2. De in het eerste lid bedoelde regelen 
worden in de Nederlandsche Staatscourant 
bekend gemaakt. 

Artikel 3. 

De kosten, welke het gevolg zijn van bij
zondere maatregelen ten aanzien van eenig 
ziekenfonds, komen tot een door den com
mtssaris voor elk geval afzonderlijk vast te 
stellen bedrag J:en laste van dat ziekenfonds. 

Artikel 4. 
1. De commissaris stelt aan de hand van 

de door hem vastgestelde regelen voor elk 
ziekenfonds het bedrag van de verschuldigde 
bijdrage of van den verschuldigden toeslag 
vast en brengt dit bedrag aan het zieken
fonds ter kennis on'der mededeeling tevens 
van den dag, waarop uiterlijk dat bedrag aan 
hem moet zijn voldaan. 

2 . Ingeval een als bijdrage of toeslag vast
gesteld bedrag niet is voldaan op den door 
den commissaris vastgestelden vervaldag, 
wordt het nalatige ziekenfonds bij aangetee
kenden dienstbrief aangemaand om alsnog 
binnen veertien dagen, nadat die.dienstbrief 
ter post is bezorgd, het vastgestelde bedrag 
aan den commissaris te voldoen. Voigt op 
deze aanmaning de betaling binnen den ge
stelden termijn niet , dan kan de commissaris 
een dwang6evrl uitvaardigen, medebrengen
de het recbt van parate executie, welk dwang
bevel wordt executoir verklaard door dert 
president van de arrondissementsrechtbank 
te 's-Gravenhage. Het dwangbevel wordt be
teekend en ten uitvoer gelegd op de wijze, 
bij het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-

,. 
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dering ten aanzien van vonnissen en authen
. tieke akten voorgeschreven. Het dwangbevel 
kan in het geheele ~ijk worden ten uitvoer 
gelegd. 

Artil_cel s. 
Artikel 9 van het besluit van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken van 16 October 1941 (Tweede 
Uitvoeringsbesluit ingevolge het Zieken
fondsenbesluit) vervalt . 

• Artikel 6 . 
I. Dit besluit kan worden aangehaald 

onder den titel van: Besloit kosten toezicht 
op de ziekenfondsen. 

2 . Het wordt in de Nederlandsche Staats
courant bekendgemaakt en treedt in werking 
met ingang van den dag na dien der dagtee
kei;..ing van de N ederlandsche Staatscourant, 
waarin het is geplaatst. • 

's-Gravenhage, 2 September 1942. 
Wnd. _S.-G. u. h . Dep. u. S. Z., VERWEY. 

(Stet. no. 173)-
4 September 1942. BESCHIKKING van den 

Secretatis-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken No. 
19686 B.B. (Bureau Staats- en Admini
stratief Recht tot wijziging van de grens 
tusschen de gemeenten Benthuizen en 
Hazerswoude. 

Op grond van § I der Verordening No. 
79/1940 van den R ijkscommissaris voor het 
bezette N ederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Met ingang van 15 September 1942 wordt 
de grens tusschen de gemeenten Benthuizen 
en Hazerswoude zoodanig gewijzigd, dat de 
nieuwe grens tusschen deze gemeenten zal 
komen te loopen als volgt: . 

Van de bestaande grens tusschen de per
ceelen, kadastraal bekend gemeente Bent
huizen , Sectie B, n°. 834, en gemeente Hazers
woude, Sectie E, n°. 815, buigt de grens 
noordwaarts om langs de oostelijke grens van 
genoemd perceel n°. 815 en langs de ooste
lijke grens van percee! gemeente Hazers
woude, Sectie E, n°. 137, tot aan het punt 
waar laatstgenoemde oostelijke grens wordt 
ontmoet door de scheiding tusschen de per
ceelen gemeente Hazerswoude, Sectie E, nos. 
945 en 963 .. Van hier gaat de grens in ooste
lijke richting langs de scheiding tusschen de · 
perceelen-, kadastra11l bekend gemeente Ha
zerswoude, Sectie E, nos. 963 en 964, en Sectie 
D, n°. 898 (Hoogeveenschen weg), eenerzijds 
en de perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Hazerswoude, Sectie E , nos. 945, 946, 947, 
948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 9S-5. 957, 
958, 959, 96_0, 961, 962, 965, 966, 967, 968, 
969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 
978, 979 en 980 en Sectie D, nos. 866, 867, 
812 , 813 , 814, 815, · 816 en 850, anderzijds, 
tot aan het punt, waar een lijn in het noord
waartsche verlengde van de scheidingslijn 
tusschen de perceelen gemeente Benthuizen, 
Sectie D, n°. 252, en gemeente Waddinxueen, 
Sectie A, n°. 829 (grens tusschen de gemeenten 
Benthuizen en Waddinxueen). op genoemde 
scheidi_ng tusschen de perceelen gemeente 
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Hazerswoude, Sectie D,. nos. 850 en 898, uit- . 
komt. 

Hier buigt de grens· zuidwaarts om !angs 
bedoeld verlengde en volgt dit verlengde 

• dwars over den Hoogeveenschen weg tot de 
bestaande grens van de gemeente Hazers
woude met de gemeenten Benthuizen en 
Waddinxueen wordt bereikt. 

Artikel 2. 

r. De machten en ambtenaren van de ge
meente Benthuizen ' oefenen, te rekenen van 
den datum der grenswijziging, hun bevoegd
heden uit in het overgaande gebied. 

2 . De bij den in_gang dezer gr~nswijziging 
in de gemeente Benthuizen geldende beslui
ten gelden nadien in het overgaande gebied. 

Artikel 3 . . 
I. Alie rechten, lasten, verplichtingen en 

bezittingen van de gemeente Hazerswoude, 
betrekking hebbende op of ge!egen in het van 
deze gemeente afgescheiden gebied, gaan 
over op de gemeente Benthuizen, zonder dat 
daarvoor een nadere akte wordt gevorderd. 

2. "Joor zoover overschrijving in de open
bare registers kr.achtens of in verband met 
deze beschikking noodig mocht zijn, zal die 
geschiec!en krachtens deze beschikking. 

Artikel 4 . 

r.. Alie kadastra!e·en andere stukken, uit
sluitend betrekking hebbende op het gebied, 
dat krachtens deze beschikking naar de 
gemeente B enthuizen overgaat, worden over
gedragen aan die gemeente, dan we! in over
eenstemming gebracht met artikel I van deze 
beschikking. . . 

2. De burgemeesters van de krachtens 
deze beschikking gewijzigde gemeenten heb
ben na ingang der grenswijziging wederkeerig 
het recht te alien tijde kosteloos inzage te 
nemen van elkanders gemeente-archieven""en 
op kosten hunner gemeente afschriften of 
uittreksels van de zich in die archieven be
vindende stukken te vorderen, een en antler 
voor zoover betreft het gebied, hetwelk van 
hun gemeente is afgescheiden of aan hun 
gemeente is toegevoegd . -

Artikel 5. 
Met ingang van 15 September 1942 worden / 

in alle rechtsvoorschriften onder de gemeen
ten Benthuizen en Hazerswoude verstaan de 
gemeenten, zooals zij krachtens deze beschik
king zijn gewijzigd. 

Artikel 6. 
Geschillen omtrent de toepassing van deze· 

beschikking worden, voor zoover niet anders 
is bepaald, beslist door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnenland
sche Zaken, den Raad van State, afdeeling 
voor de geschillen van bestuur, gehoord. 

Artikel 7. · 
Deze beschikking treedt in werking met 

ingang van den dag, volgende op dien harer 
plaatsing in de N ederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage·, 4 September 1946. 

S.-G. u. h. Dep. u. B. Z., FREDERIKS. 

. . . 

• 
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(Stet. no. 237) 
16 September 1942. BESLUIT van de Secre

tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Sociale Zaken en van Landbouw 
en Visscherij, tot wijziging van het • 
Melkstandaardisatiebesluit 1940, n°. 
1642 D./ Doss. 49, afd. Volksgezondheid. 

Op grond van§ 1 der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het be:aette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

• Artikel 1. 

Aan artikel 14 van het Melkstandaardisa
tiebesluit 1940, zooals dit laatstelijk is gewij
zigd bij besluit van 5 September 1941 (Neder
landsche Staatscourant van 19 en 20 Septem
ber 1941, n°. 183), worden toegevoegd de 
woorden: 

De bttrgemeester der gemeente, waar de 
overtreding is geschied, is bevoegd den naam 
van den overtreder en het vonnis bekend te 
maken. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 16 September 1942. 

Whd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

S.-G. v. h. Dep. v. L. en V., H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 4 Dec. 1942.) 

(St:>t. no. 185) 

19 September 1942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van A!gemeene Zaken betreffende wijzi
ging van het Arbeidsdienstplichtbesluit. 

Op grond van de artikelen 4, 13 en 14 van 
de Arbeidsdienstverordening en i)\ overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
N°. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

(1) Artikel 4 van het Arbeidsdienstplicht
besluit (Nederlandsche Staatscourant l April 
1942 n°. 64) wordt gelezen: 

,,Artikel 4. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Algemeene Zaken is bevoegd per
sonen, die geboren zijn op of na I October 
1924, tot medewerking aan een onderzoek 
naar hun geschiktheid voor den arbeidsdienst 
en tot het vervullen van hun a rbeidsdienst
plicht op te roepen." 

(2) In artikel 11, regel 4 van boven, wordt 
voor het cijfer ,,22 " gelezen: 20 . 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 19 September 1942 . 

Wnd . S.-G. v. h. Dep. v. Alg. ,z :, ScHRIEKE. 

172 

(Stet. no. 183) 
21 September 1942. BESLUIT van de Se

cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Landbouw en Visscherij en 
van Justitie, N°. 27687, Rijksbureau 
voor de Voedselvoorziening in Oorlogs
tijd, Afdeeling Algemeene , Zaken, be
treffende de tuchtrechtspraak op het 
gebied van de voedselvoorziening (Be
sluit tuchtrechtspraak voedselvoorzie
ning). 

Op grond van § 1 der Ve;ordening N°. 
23/ 1940 en. in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

AFDEELING 1. 

Omvang van de tuchtrechtspraak. • 
Artikel 1. 

Handelingen in strijd met: 
1) een voorschrift, gesteld bij of krachtens ' 

het Organisatie besluit Voedselvoorziening 
1941 (n°. 69/1941), met uitzondering van het 
voorschrift, gesteld bij artikel 23, en van de 
voorschriften, gesteld krachtens artikel 7, 
lid 2, onder 4; 

2) een voorschrift, gesteld bij of krachtens 
de Distributiewet 1939, met uitzondering 
van de voorschriften, gesteld krachtens ar
tikel 15, lid 2, voor zoover de handelingen 
betrekking hebben op de voedselvoorziening. 

3) een voorschrift, gesteld bij of krachtens 
het Voedselvoorzieningsbesluit (n°. 12/1941), 
met uitzondering van het voorschrift, gesteld 
bij artikel 13; 

4) een voorschrift, gesteld bij of krachtens 
de Landbouw-Crisiswet 1933, met uitzonde
ring van de voorschriften, gesteld bij de 
artikelen 13a en 29b , 

begaan hetzij door ondernemers, behoo
rende tot een organisatie, als bedoeld in a -
tikel 2, lid 2, van het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941 , hetzij door per
sonen, aangesloten bij een rechtspersoonlijk
heid bezittend lichaam, als bedoeld in artikel 
13 van de Landbouw-Crisiswet 1933, 

kunnen tuchtrechtelijk worden afgedaan 
in de gevallen, waarin met tuchtrechtelijke 
straffen en maatregelen kan worden volstaan. 

Artikel 2. 

(1) De tuchtrechtelijkr. straffen zijn: 
a. hoofdstraffen : 
1) geldboete van ten hoogste vijftig duizend 

gulden ; 
z) inlevering tegen vergoeding van pro

ducten van het bedrijf v.in den veroordeelde 
of van het bedrij f, waarin het strafbaar feit 
is begaan; 

3) geheele of gedeeltelijke sluit in& of stil
legging voor een termijn van ten hoogste 
een jaar van het bedrijf van den veroordeelde 
of van het bedrij f, waarin het strafbaar feit is 
begaan, onder aanbrenging van een kennis
geving der sluiting of stillegging op de be
drijfsgebouwen ; 

4) uitsluiting of vermindering van toe
wijzing van producten of grondstoffen voor 
een termijn van ten hoogste een jaar; 

b. bijkomende straffen: 
1) verbeunJverklaring van de voorwerpen, 



173 

. waarmede of met betrekking tot welke het 
feit is gepleegd oI welke door middel van het 
feit zijn verkregen, ongeacht of deze den ver-
oordeelde' toe behooren; , 

2) verbeurdverklaring van alle of bepaalde 
voorwerpen van gelijken of gelijksoortigen 
aard als de onder 1 bedoelde, welke bij den 
veroordeelde of in het bedrijf, waarin het 
strafbaar feit is begaan, worden aangetroffen, 
ongeacht of deze voorwerpen den veroordeel-
de toebehooren; · 

3) openbaarmaking van de tuchtrechte
lijke uitspraak op kosten van den overtreder. 

(2) De tuchtrechtelijke maatregelen zijn: 
1) geheele of gedeeltelijke intrekking, al 

dan niet voorwaardelijk, voor een termijn 
van ten hoogste een jaar van bevoegdheden, 
vergunningen of toeslagen, aan den veroor
deelde toegekend of verleend krachtens voor
schriften, als bedoeld in artikel 1; 

2) inlevering, al dan niet voorwaardelijk, 
voor een termijn van ten hoogste een jaar van 
bescheiden, aan den veroordeelde uitgereikt 
krachtens voorschriften, als bedoeld in ar
,tikel 1; 

3) starting van een waarborgsom van ten 
hoogste vijftig duizend gulden voor een ter
mijn van ten hoogste vijf jaar, welke waar
borgsom geheel of gedeeltelijk kan worden 
verbeurdverklaard bij niet-nakoming van 
eenig voorschrift, als.bedoeld in artikel I. 

(3) De tuchtrechtelijke straffen en maat• 
regelen kunnen zoowel afzonderlijk als ge
zamenlijk worden opgelegd . 

Artikel 3, 
(1) lndien een handeling, welke ingevolge 

artikel 1 tuchtrechtelijk kan worden afge
daan, wordt begaan door of vanwege een 
rechtspersoon, een vennootschap, eenige an
dere vereeniging van personen of een doeJ-
vermogen, . ., 

wordt de tuchtrechtelijke vervolging inge
steld en de straf uitgesproken of de maatregel 
genomen 

hetzij tegen den rechtspersoon, de vennoot
schap, de vereeniging of het doelvermogen, 

hetzij tegen hen, die tot het feit opdracht 
gaven of die de feitelijke leiding hadden bij 
het verboden handelen of het nalaten, . 

hetzij tegen beiden. 
(2)_ Een strafbaar feit wordt geacht begaan 

te zijn door of vanwege een rechtspersoon, 
een vennootschap, een vereeniging van per
sonen of een doelvermogen, indien het be
gaan is door personen, die in dienst zijn van 
den rechtspersoon, de vennootschap, de ver
eeniging of het doelvermoge.n, daarbij be
trokken zijn of anderszins in hun sfeer han
delen, ongeacht of deze personen ieder afzon
derlijk het strafbaar feit hebben begaan of 
dat bij hem gezamenlijk de el~menten van het 
strafbaar feit aanwezig zijn . 

AFDEELING 2. 

Van de. beide vormen van tuchtrechtspraak. 
Artikel 4. 

( 1) De tuchtrechtelijke berechting ge-
schiedt : . 

hetzij door de tuchtrechters met de in 
daarvoor in aanmerking komende gevallen 
hooger beroep op het Centraal College voor 
de Tuchtrechtspraak ; 
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hetzij door <$rganisaties, als bedoeld in ar
tikel 2, lid 2, van het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941, door den Secre
taris-Generaal van het Deparrtement van 
Landbouw en Visscherij met tuchtrecht
spraak ingevolge dit besluit belast . 

(2) • De bevoegdheid van de tuchtrechters 
is algemeen; die der organisaties is beperkt 
tot handelingen, begaan in strijd met voor
schriften, gesteld bij of krachtens door haar 
uitgevaafdigde verordeningen. 

AFDEELING 3. 
Van de tuchtrechtspraak door de tuchtrechters 
en het Centraal College voor de Tuchtrecht

spraak. 
§ I. Van de organen. 

A. Van de tuchtrechters. 
Artikel 5. 

(1 ) Voor ieder arrondissement wordt een 
tuchtrechter voor de voedselvoorziening be
noemd, die zijn zetel heeft ter plaatse, waar 
de arrondissementsrechtbank is gevestigd. 
Bovendien kunnen een of meer plaatsvervan
gende tuchtrechters worden benoemd. 

. (2) Bij elken tuchtrechter worden een 
griffier en een of meer plaatsvervangende 
griffiers benoemd. · 

(3) Tot tuchtrechter of ,plaatsvervangend 
tuchtrechter, griffier of plaatsvervangend 
griffier, is alleen benoembaar hij die aan een 
Rijks- of daarmede gelijkgestelde Nederland
sche universiteit heeft verkregen: 

hetzij den graad van doctor in de rechts-
wetenschap; · 

hetzij den graad van doctor in· de rechts
geleerdheid of de hoedanigheid van meester 
in de rechten, mits deze graad of deze hoe
danigheid verkregen is op grond van het af
leggen van een exame"' in het Nederlandsch 
burgerlijk- en handelsrecht, Staatsrecht en 
strafrecht. 

Artikel 6. 
(1) De tuchtrechters en plaatsvervangende 

tuchtrechters, de griffiers en plaatsvervangen
de griffiers ..yorden voor onbepaalden tijd be
noemd door den Secretaris-Generaal van het 
Departemen( van. Landbouw en Visscherij, 
na overleg met den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie. 

(2) Zij kunnen te alien tijde op gelijke 
wijze worden geschorst en ontslagen. 

B. Van het Centraal College voor de Tucht
rechtspraak. 

Artikel 7. 
(1) Het Centraal College voor de Tucht

rechtspraak heeft zijn zetel te 's-Gravenhage . 
(2) Het is samengesteld uit een voorzitter, 

een of meer plaatsvervangende voorzitters, 
twee leden en een of meer plaatsvervangende 
leden. 

(3) Aan het college worden een griffier en 
een of meer plaatsvervangende grifflers toe
gevoegd. 

(4) Ten aanzien van de benoemingen van 
den voorz·itter, de plaatsvervangende voor
zitters, de leden en de plaatsvervangende 
leden, den griffier en de plaatsvervangende 
griffiers vinden artikel 5, lid 3, en artikel 6 
overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 8. • 
(1) Het Centraal College beraadslaagt en 

beslist met drie 1eden, waaronder de voor
zitter. 

(2) Bij verhindering of ontstentenis van 
den voorzit ter en de p!aatsvervangende voor
zitters, wordt de functie van voorzitter door 
het oudste lid waargenomen . 

C. Van de ambtenaren voor de tuchtrecht
spraak. 

Artikel 9. 
(1) Bij iedere tuchtrechter worden een of 

meer ambtenaren voor de tuchtrechtspraak 
voor de voedselvoorziening benoemd. Boven
dien k unnen plaatsvervangers worden be
noemd. De ambtenaren hebben als stand
plaats den zetel van den tuchtrechter. 

(2) Bij het Centraal tollege voor de Tucht
rechtspraak wordt een hoofdambtenaar voor 
de tuchtrechtspraak voor de voedselvoor
ziening benoemd. Bovendien kunnen plaats
v.ervangers worden benoemd. 

(3) De ambtenaren zijn ondergeschikt aan 
den hoofdambtenaar. ' 

(4) Op de benoeming van den hoofdambte
naar voor de tuchtrechtspraak, de ambtena
ren en hun plaatsvervangers vinden artikel 5, 
lid 3, en artikel 6 overeenkomstige toepas
sing. 
, (5) Waar in de volgende artikelen gespro
ken wordt van ambtenaren voor de tucht
rechtspraak, is de hoofdambtenaar daaronder 
begrepen. 

Artikel· 10. 

lndien organisaties contactambtenaren 
voor de tuchtrechtspraak hebben aangesteld, 
dragen dezen zorg voor het contact tusschen 
de ambtenaren voor de tuchtrechtspraak 
eenerzijds en de organisaties anderzijds. Zij 
hebben in net bijzonder tot taak de ambte
naren voor de tuchtrechtspraak in te lichten 
omtrent de belangen, welke voor de betrok
ken organisaties ten aanzien van -de op haar 
gebied geldende regelen aan de uitoefening. 
van het tuchtrecht •verbonden zijn. 

§ 2. Van de opsporing en van afdoening 
buiten geding. 

Artikel 11. 

, (1) De ambtenaren voor de tuchtrecht
spraak zijn belast met het toezicht op de op
sporing van de strafbare feiten, genoemd in 
artikel 1 , voor zoov~r deze door de personen, 
daar bedoeld, begaan zijn en voor tuchtrech
telijke afdoening in aanmerking komen. 

(2) Zij kunnen tot dit doe! aan alle op
sporingsambtenaren, met uitzondering van 
de officieren van justitie en de kantonrech
ters, opdrachten geven. De opsporingsamb
tenaren zijn _gehouden de opdrachten uit te 
voeren. 

Artikel 12. 

(1) Allen, die belast zijn met de opsporing 
van feiten, genoemd in artikel 1, zenden, 
indien de feiten zijn begaan door personen, 
als in dat artikel bedoeld, hun proces-verbaal 
ter zake opgemaakt, met de in beslag geno
men voorwerpen in bij den ambtenaar voor 

,de tuchtrechtspraak ter standplaats van den 
bevoegden tuchtrechter. 
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(2) Voorwerpen, als bedoeld in artikel 2, 
lid I, onder b, 2, nemen zij niet in beslag dan 
met uitdrukk@lijke machtiging van den amb
tenaar. 

(3) Bezwaarschriften tegen de inbeslag
neining of het gebruik van voorwerpen, met 
een proces-verbaal, ingezonden bij den amb
tenaar, moeten, tenzij de ambtenaar het 
proces-verbaal met de voorwerpen, overeen
komstig het volgende artikel, aan den officier 
van justitie heeft doorgezonden, worden in
gediend bij den bevcregden tuchtrechter. 
Tegen de uitspraak van den tuchtrechter 
staat geen hooger beroep .open. 

(4) Het bepaalde in de voorgaande leden 
geldt niet, indien ol) het feit een minimum 
vrijheidsstraf is gesteld of een bevel tot in
verzekeringstelling van den verdachte is ver-
leend. • 

Artikel 13. 

(1) De ambtenaar voor de_ .tuchtrecht
spraak gaat na, welke van de bij hem inge
komen processen-verbaal niet bij hem be-
hooren. -

(2) Hij zendt de processen.-verbaal ter zake 
van strafbare feiten, waarvan het hem bekend 
is of wordt, dat zij behandeld worden door · 
een organisatie, ingevolge dit besluit met 
tuchtrechtspraak belast, met de in bes!ag 
genomen voorwerpen door aan deze organi
satie. 

(3) Hij zendt de processen-verbaal, welke 
betrekking hebben op een feit, dat~niet tucht
rechtelijk kan worden afgedaan of dat we! 
tuchtrechtelijk kan worden afgedaan, doch 
uit eenigerlei overweging beter strafrechtelijk 
wordt behandeld, met de in beslag genomen 
voorwerpen ter overneming van de behande
ling door aan den bevoegden officier van 
justitie. 

(4) De overige processen-verbaaf neemt 
hij zelf ·n behandeling. 

. Artikel 14 . 

De ambtenaar voor de tuchtrechtspraak 
kan op gronden, aan het algemeen belang 
ontleend, de verdere behande!ing van be- · 
paalde processen-verbaal achterwege laten. 

Artikel 15. 
In daarvoor in aanmerking komende ge

vallen stelt hij den betrokkene in de gelegen
heid de indiening van een k!acht te voorko
men door betaling binnen een door hem te 
bepalen termijn van een door hem vast te 
stellen bedrag van ten minste een en ten 
hoogste duizend gulden, met of zonder uit
levering van aan verbeurdverklaPing verbon
den voorwerpen of volcfoening der geschatte 
waarde of afstand der reeds in beslag ger/o
men voorwerpen. • 
• .. Artikel 16. , 

Alie zaken, welke niet overeenkomstig ar
tikel 13 zijn doorgezonden, waarop niet ar
tikel 14 is toegepast en welke niet met ge
bruikmaking van artikel 15 buiten geding 
zijn afgedaan, worden door den ambtenaar 
bij den tuchtrechter aanhangig gemaakt. 

Artikel 17. 
· De ambtenaar voor de tuchtrechtspraak 
geeft in daarvoor in _ aanmerking komende 
gevallen van de genomen beslissing schrifte-
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lijk kennis aan de betreffende organisatie of 
het betreffend rechtspersoonlijkheid bezit
tend Jichaam. 

§ 3. Van het geding in eersten aanleg. 

Artikel 18. 
(1) De ambtenaar voor de tuchtrecht

spraak maakt de zaak bij den bevoegden 
tuchtrechter aanhangig door indiening, van 
een schriftelijke klacht bij den griffier. 

(2) Bevoegd is de tuchtrechter, binnen 
wiens rechtsgebied het feit is begaan of de
gene, die verdacht wordt het feit te hebben 
begaan, woont of gevestigd is of zijn bedrijf 
uitoefent. · 

(3) In geval van gelijktijdige vervolging 
bij meer dan een tuchtrechter b1ijft uitslui
tend de tuchtrechter bevoegd, bij wien 1de 
zaak het eerst is aanhangig gemaakt. 

Artikel 19. 

(1) De tuchtrechter kan zich van elke be
moeiing in een zaak verschoonen, indien te 
zijnen aanzien feiten of omstandigheden be
staan, waardoor in het algemeen de rechter
lijke ·onpartijdigheid schade zou kunnen 
lijden. 

(2) Op gelijken grond kan de wraking van 
den tuchtrechter door den ambtenaar of door 
of namens den verdachte worden voorgedra
gen. 

(2) Over een verschooning beslist het Cen
traal College voor de Tuchtrechtspraak. 
Over een wraking beslist de rechter zelf; 
van zijn uitspraak kunnen de ambtenaar en 
de verdachte terstond in beroep gaan. 

Artikel 20. 

(1) De tuchtrechter bepaalt op voordracht 
van den ambtenaar den dag der zitting. 

(2) De ambtenaar roept den verdachte bij 
aangeteekend schrijven op om te verschijnen 
op de daarin aangduide zitting van den tucht
rechter, ten einde zich te verantwoorden op 
de tegen hem ingediencte klacht. Tusschen 
den dag, waarop deze oproeping aan den ver
dachte is verzonden, en dien, waarop de 
z.itting ral plaats hebben, moet een termijn 
van ten minste vijf dagen verloopen. 

(3) De oproeping van den verdachte houdt 
tevens in: 

1) dat de stukken, op de klacht betrekking 
hebbende , aan hem of ·zijn gemachtigde op 
verzoek ten kantore van den griffier ter in
zage worden verstrekt; 

2) dat hij bevoegd is ter bestrijding van de 
ingediende klacht een schriftelijk verweer bij 
den tuchtrechter in te zenden en ter zitting 
te verschijnen of zich aldaar door een schrif
telijk gemachtigde te doen vertegenwoordi
gen; 

3) dat hij bevoegd is z1ch ter zitting door 
een raadsman te doen bijstaan; . 

4) dat hij bevoegd is getuigen ter zitting 
mede te brengen. 

(4) De oproeping is vergezeld van een door 
den ambtenaar gewaarmerkt afschrift van de 
klacht. 

Art ik,e I 2 I. 

(1J° De ambtenaar geeft ter zitting een toe
lichting op de klacht. 

(2) Indien de ambtenaar van oordeel is, 
dat de klacht behoort te worden gewijzig,:i 
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Jegt hij den · inhoud vap de door hem nood
zakelijk geachte wijzigingen schriftelijk aan 
den tuchtrechter over. Geen wijzigingen wor
den door den tuchtrechter toegelaten, indien 
ten gevolge daa~van de klacht niet Janger 
hetzelfde strafbare feit zou inhouden. _ 

(3) Indien de klacht ingevolge het in het 
vorige lid bepaalde is gewijzigd, wordt aan 
den verdachte of dieris vertegenwoorciiger 
door den gri,fier een gewaarmerkt afschilft 
der wijzigingen op dezitting ter hand gesteld. 
Indien de verdachte niet op de zitting tegen
woordig qf vertegenwoordigd is, wordt het 
onderzoek voor een bepaalden tijd geschorst. 
Aan den verdachte wordt door den ambte
naar zoo spoedig mogelijk bij aangeteekend 
schrijven een gewaarmerkt afschrift der ge
wijzigde klacht gezonden, met oproeping 
tegen den dag, waarop het onderzoek zal 
worden hervat. · 

(4) Een oproeping van den verdachte in
gevolge het voorgaande lid hou,dt tevens in: 

1) dat de stukken, op de wijziging der 
klacht betrekking hebbende, aan hem of zijn 
gemachtigde op verzoek ten kantore van den 
griffiec ter inzage worden verstrekt; 

2) dat hij bevoegd is ter bestr'ijding van de 
gewijzigde klacht een schriitelijk verweer bij 
den tuchtrechter in te zenden en ter zitting, 
waarop de behande!ing wordt voortgezet, te 
verschijnen of zich aldaar door een schrifte
lijk gemachtigde te doen vertegenwoordigen._ 

3) dat hij bevoegd is zich op de on,der 2 
bedoelde zitting door een raadsman te doeh 
bijstaan; 

4) dat hij bevoegd is getuigen ter zitting 
mede te brengen. 

Artikel 22. 

(1) De tuchtrechter kan weigeren bepaal
de personen, die niet zijn advocaat of procu
reur, als gemachtigde toe te laten. Bij zoo
danige weigering houdt de tuchtrechter de 
zaak tot een volgende zitting aan. 

(2) De ambtenaar ste,!t bij aangeteekenden 
brief den verdachte met de aanhouding en 
de reden !laarvan in kennis en roept hem 
tevens op om op de voor de zaak bepaalde 
nadere zitting in persoon of bij een anderen 
gemachtigde tegenwoordig te zijn. 

(3) De tuchtrechter kan weigeren bepaalde 
personen, die niet zijn advocaat, als raads
man toe te laten. Bij zoodanige weigering 
hotidt de tuchtrechter de zaak tot een vol
geride zitting aap. 

Artikel 23 . 

( 1) De tuchtrechter kan den verdachte op
roepen om in persoon voor hem te verschij
nen . Indien de verdachte aan de oproeping 
om in persoon voor den tuchtrechter te ver
schijnen geen gevolg geeft of weigert op de 
hem gestelde vragen te antwoorden, zal de 
tuchtrechter bij de beslis~ing der zaak daar- · 
mede zoodanige rekening houden als hij zal 
vermeenen te behooren. · 

(2) Indien de verdachte het onderzoek der 
zaak bemoeilijkt of ter zitting van den tucht
rechter onjuiste inlichtingen verstrekt of 
eenig ter zake dienend feit verzwijgt, zal de 
tuchtrechter daarmede bij de beslissing der 
zaak zoodanige rekening houden als hij zal 
vermeenen te behooren. 
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lijk kennis aan de betreffende organisatie of 
het betreffend rechtspersoonlijkheid bezit
tend lichaam. 

§ 3. Van het geding in e;rsten aanleg. 

Artikel 18. 
(1) De ambtenaar voor de tuchtrecht

spraak maakt de zaak bij den bevoegden 
tuchtrechter aanhangig door indiening, van 
een schriftelijke klacht bij den griffier. 

(2) Bevoegd is de tuchtrechter, binnen 
wiens rechtsgebied het feit is begaan of de
gene, die verdacht wordt het feit te hebben 
begaan, woont of gevestigd is of zijn bedrijf 
uitoefent. · 

(3) In geval van gelijktijdige vervolging 
bij meer dan een tuchtrechter b1ijft uitslui
tend de tuchtrechter bevoegd, bij wien 1de 
zaak het eerst is aanhangig gemaakt. 

Artikel 19. 
(1) De tuchtrechter kan zich van elke be

moeiing in een zaak verschoonen, indien te 
zijnen aanzien feiten of omstandigheden be
staan, waardoor in het algemeen de rechter
lijke ·onpartijdigheid schade zou kunnen 
lijden. 

(2) Op gelijken grond kan cJ.e wraking van 
den tuchtrechter door den ambtenaar of door 
of namens den verdachte worden voorgedra
gen. 

(2) Over een verschooning beslist het Cen
traal College voor de Tuchtrechtspraak. 
Over een wraking beslist de rechter zelf; 
van zijn uitspraak kunnen de ambtenaar en 
de verdachte terstond in beroep gaan. 

Artikel 20. 

(1) De tuchtrechter bepaalt op voordracht 
van den ambtenaar den dag der zitting. 

(2) De ambtenaar roept den verdachte bij 
aangeteekend schrijven op om te verschijnen 
op de daarin aangduide zitting van den tucht
rechter, ten einde zich te verantwoorden op 
de tegen hem ingediencle klacht. Tusschen 
den dag, waarop deze oproeping aan den ver
dachte is verzonden, en dien, waarop de 
zitting zal plaats hebben, moet een termijn 
van ten minste vijf dagen verloopen. 

(3) De oproeping van den verdachte houdt 
tevens in: 

1) dat de stukken, op de klacht betrekking 
hebbende, aan hem of -zijn gemachtigde op 
verzoek ten kantore van den griffier ter in
zage worden verstrekt; 

2) dat hij bevoegd is ter bestrijding van de 
ingediende klacht een schriftelijk verweer bij 
den tuchtrechter in te zenden en ter zitting 
te verschijnen of zich aldaar door een schrif
telijk gemachtigde te doen vertegenwoordi
gen; 

3) dat hij bevoegd is tich ter zitting door 
een raadsman te doen bijstaan; . 

4) dat hij bevoegd is getuigen ter zitting 
mede te brengen. 

(4) De oproeping is vergezeld van een door 
den ambtenaar gewaarmerkt afschrift van de 
klacht . 

Artik,el 2 I. 

(1)· De ambtenaar geeft ter zitting een toe
lichting op cle klacht. 

(2) Indien de ambtenaar van oordeel is, 
dat de klacht behoort te worden gewijzig--ci 

i 

1942 

!egt hij den ' inhoud vai:i de door hem nood
zakelijk geachte wijzigingen schriftelijk aan 
den tuchtrechter over. Geen wijzigingen wor
den door den tuchtrechter toegelaten, indien 
ten gevo!ge daatvan de klacht niet !anger 
hetze!fde strafbare feit zou inhouden. _ 

(3) Indien de klacht ingevolge het in het 
vorige lid bepaalde is gewijzigd, wordt aan 
den verdachte of diei'ls vertegenwoorc!iger 
door den gri,fier een gewaarmerkt afschittt 
der wijzigingen op de. zitting ter hand ~esteld. 
Indien de verdachte niet op de zitting tegen
woordig qf vertegenwoordigd is, wordt het 
onderzoek voor een bepaalden tijd geschorst. 
Aan den verdachte wordt door den ambte
naar zoo spoedig mogelijk bij aangeteekend 
schrijven een gewaarmerkt afschrift der ge
wijzigde klacht gezonden, met oproeping 
tegen den dag, waarop het onderzoek zal 
worden hervat . · 

(4) Een oproeping van den verdachte in
gevolge het voorgaande lid houdt teve.ns in: 

1) dat de stukken, op de wijziging der 
klacht betrekking hebbende, aan hem of zijn 
gemachtigde op verzoek ten kantore van den 
griffier ter inzage worden versti;ekt; 

2) dat hij bevoegd is ter bestrijding van de 
gewijzigde klacht een schriitelijk verweer bij 
den tuchtrechter in te zenden en ter zitting, 
waarop de behandeling wordt voortgezet, te 
verschijnen of zich aldaar door een schrifte
Jijk gemachtigde te doen vertegenwoordigen .. 

3) dat hij bevoegd is zich op de on.der 2 
bedoelde zitting door een raadsman te doeh 
bijstaan; 

4) dat hij bevoegd is getuige.n ter zitting 
mede te brengen. 

Artikel 22. 

(1) De tuchtrechter kan weigeren bepaal
de personen, die niet zijn advocaat of procu
reur, als gemachtigde toe te laten. Bij zoo
danige weigering houdt de tuchtrechter de 
zaak tot een vo!gende zitting aan. 

(2) De ambtenaar ste.lt bij aangeteekenden 
brief den verdachte met de aanhouding en 
de reden ~aarvan in kennis en roept hem 
tevens op om op de voor de zaak bepaalde 
nadere zitting in persoon of bij een anderen 
gemachtigde tegenwoordig te zijn. 

(3) De tuchtrechter kan weigeren bepaalde 
personen, die niet zijn advocaat, als raads
man toe te laten . Bij zoodanige weigering 
hotidt de tuchtrechter de zaak tot ee.n vol
geride zitting aan. 

Artikel 23. 
_(1) De tuchtrechter kan den verdachte op

roepen om in persoon voor hem te verschij
nen. Indien de verdachte aan de oproeping 
om in persoon voor den tuchtrechter te ver
schijnen geen gevolg geeft of weigert op de 
hem gestelde vragen te antwoorden, zal de 
tuchtrechter bij de beslisFing der zaak daar
mede zoodanige rekening houden als hij zal 
vermeenen te behooren . · 

(2) Indien de verdachte het onderzoek der 
zaak bemoeilijkt of ter zitting van den tucht
rechter onjuiste inlichtingen verstrekt of 
eenig ter zake dienend feit verzwijgt, zal de 
tuchtrechter daarmede bij de beslissing der 
zaak zoodanige rekening houden als hij zal 
vermeenen te behooren . 
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Artikel 24. 

(r) De tuchtrechter kan schriftelijk inlich
tin11:en inwinnen. De ingewonnen inlichtingel} 
liggen, voor zoover zij bij de behandeling van 
de zaak van belang zijn, voor den verdachte 
of diens gevolmachtigde bij den griffier ter 
inzage. 

(211 De door den Secretaris-Generaal van 
het Departerrient van Landbouw en Vissche
rij aan te wijze_n instanties zijn verplicht den 
tuchtrechter op zijn verzoek inlichtingen te 
verstrekken. 

Artikel 25. 
(r) De tuchtrechter kan getuigen, deskun

digen en de instanties, bedoeld in artikel 24, 
oproepen en hooren. 

(2) De ambtenaar is bevoegd getuigen, 
deskundigen en de instanties ter zitting op te 
roepen, ten einde dezen door den tuchtreGhter 
te doen hooren , • 

(3) De ambtenaar is bevoegd den ter zit
ting opgeroepenen, alsmede den verdachte, 
vragen te stellen. 

Artikel 26. 
(r) Ieder, die door den tuchtrechter of door 

den ambtenaar als getuige of deskundige is 
opgeroepen, -is verplicht aan die oproeping 
gevolg te geven en getuigenis af te leggen 
.of zij n diensten als deskundige te verleenen, 
een en antler behoudens geldige redenen van 
verschooning in de gevallen, vermeld in de 
artikelen 2I7--::2I9 van het Wetboek van 
Strafvordering. 

(2) De tuchtrechter kan het verhoor van 
getuigen ·of deskundigep, mits dezen den 
leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, onder 
eede doen plaats hebben. Ihdien een getuige 
of deskundige onder eede wordt verhoord, be
eedigt de tuchtrechter den getuige, dat hij de 
geheele waarheid en niets dan de waarheid 
zal zeggen, en den deskundige, dat hij zijn 
taak naar gewet~n zal vervullen. 

(3) Aan getuigen of deskundigen, voor den 
tuchtrechter verschenen tot het afleggen van 
getuigenis of tot het gev en van inlichtingen, 
kan door den tuchtrechter ten laste van ·het 
Landbouw-Crisisfonds of het fonds, dat 
daarvoor in de plaats treedt, een door hem 
te schatten vergoeding worden toegekend, 
overeenkomstig de bepalingen van de wet 
van r8 April 1874 (Staatsblad n°. 66) tot vast
stelling der tarieven van gerechtskosten in 
strafzaken, waarvan de gewone rechter ken
nis neemt. 

Artikel 27. 
Indien de verdachte ter zitting tegenwoor

dig of vertegenwoordigd is, doet de tucht
rechter mondeling mededeeling va'n den 
korten inhoud der tot de zaak betrekkelijke 
stukken, voor zoover de verdachte of zijn 
vertegenwoordiger van den inhoud daarvan 
onkundig is. 

Artikel 28. " 
De tuchtrechter is in iederen stand van het 

tuchtrechtelijk geding bevoegd t e bevelen, 
dat de stukken, op de-zaak betrekking heb
bende, door den ambtenaar ter overneming 
van de behandeling worden gezonden naar 
den bevoegden officier van justitie, indien 
hij van oordeel is, dat het feit niet tuchtrech
telijk kan worden afgedaan of we! tuchtrech
telijk kan worden afgedaan, doch uit eeniger-
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lef overweging beter strafrechtelijk wordt be
handelt . 

Artikel 29. 

(r) De tui;htrechter is bevoegd een tucht
rechtelijke straf of maatregel op te leggen, , 
indien hij in gemoede overtuigd is, dat de 
verdachte aan het te zijnen laste gelegde feit 
schuldig is. 

(2) De tuchtrechter is bevoegd ook in ge
val van een schuldigverklaring van de op
leggii;ig van een tuchtrechtelijke straf of 
maatregel af te zien. 

Artikel 30. 

(r) Onmiddellijk na de sluiting van het 
onderzoek ter zitting doet de tuchtrechter 
mondeling uitspraak, tenzij hij aanleiding 
vindt een schriftelijke uitspraak te "doen. 

(2) De inhoud van de mondelinge uit
spraak wordt door den tuchtrechter op het 
origineel van de klacht aangeteekend, voor
zien van zijn handteekening en den datum 
der zi tt ing. 

(3) Indien door den tuchtrechter tot een 
schriftelijke uitspraak wordt besloten, wordt 
deze binnen veertien dagen na sluiting van 
het onderzoek ter zitting op schrift gesteld 
en door den tuchtrechter en door den griffier 
onderteekend . De uitspraak houdt in dit ge
val in de gronden, waarop zij berust, en ver
meldt den naam van den tuchtrechter, die 
haar heeft gedaan. 

Artikel 31. 
(r) Zoowel van de aanteekening van een 

mondelinge uitspraak als van een op schrift 
gestelde uitspraak zendt de griffier binnen 
een week bij aangeteekend schrijven een door 
hem gewaarmerkt afschrift aan den betrok
ken ambtenaar en aan den verdachte. Op de . 
afschriften V{Prdt de datum, waarop zij ver
zonden worden, aangeteekend. 

(2) De griffier geeft in daarvoor in aanmei
king komende gevallen van de uitspraken 
kennis aan de betreffende organisatie of het 
betreffend rechtspersoonlijkheid bezittend 
lichaam. 

§ 4. Van het geding in hooger beroep. 

Artikef 32 . 
(r) De vei-dachte kan van de uitspraak van 

den tuchtrechter hooger beroep instellen, in
dien hem een geldboete van meer dan 
tweehonderd gulden of een andere tucht
rechtelijke straf dan geldboete of een tucht
rechtelijke maatregel is opgelegd. 

(2) De ambtenaren van de tuchtrecht
spraak.kunnen steeds hooger beroep instellen . 

Artikel 33. 
(r) De behandeling in ,hooger beroep ge

schiedt door het Centraal College voor de 
Tuchtrechtspraak. 

(2) Artikel 19 is ten aanzien van verschoo
ning of wraking van leden van het Centraal 
College van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande, dat bij de beslissingen over 
verschooning en wraking steeds door dit Col
lege genomen worden . 

Artikel 34. · 
(r) Het hooger beroep moet worden inge

steld binnen veertien dagen na den datum, 
K 266:1 
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vermeld op het afschrift, lledoeld in arti
kel 31. 

(2) Hooger beroep kan oak nag later war
den ingesteld, indien ten genoegen van het 
Centraal College wordt aangetoond, dat een 
eerdere instelling in redelijkheid niet moge

. lijk was. 
Artikel 35. 

De artik~len 20, lid 1 tot 3, 21, lid 1, en 
22 tot 29 vmden op het geding in hooger be
roep overeenkomstige toep~ssing. 

Artikel 36 . 
(1) Het Centraal College doet binnen veer

tien dagen na de zitting, waarop de zaak is 
behandeld, schriftelijk uitspraak. 

(2) De uitspraak hciudt de gronden in, 
waarop zij berust. Zij wordt onderteekend 
door den voorzitter eh den griffier. 

(3) De griffier zendt binnen eeri week bij 
aangeteekend schrijven een gewaarmerkt af
schrift aan den hoofdambtenaar, den tucht
rechter; den ambtenaar en den veroordeelde. 

(4) De griffjer geeft in daarvoor in aanmer
king komende gevallen van de uitspraak 
kennis aan de betreffende organisatie of het 
betreffend rechtspersoonlijkheid bezittend 
lichaam. 

§ 5. Van de tenuitvoerlegging van de uit
spraken . 

Artikel 37. 
(1) De ambtenaren voor de tuchtrecht

spraak dragen zorg voor de onverwijlde ten
uitvoerlegging van de uitspraken van het 
gerecht, waarbij zij werkzaam z-ijn. 

(2) De uitspraken van de tuchtrechters 
warden niet ten uitvoer gelegd, zoolang zij 
niet onherroepelijk zijn geworden. 

Art ikel 38. 
(1) De ambtenaar bepaalt den termijn, 

, waarbinnen geldboeten en kosten van open
baarmaking van tuchtrechtelijke uitspraken· 
moeten warden betaald en waarborgsommen 
moeten warden gestort. 

(2) Indien de boeten of kosten niet tijdig 
warden betaald of de waarborgsommen niet 
tijdig warden gestort , ·kunnen zij door den 
ambtenaar warden ingevorderd bij dwang
bevel, medebrengende het recht van parate 
executie .. H et dwangbevel Wl)rdt beteekent 
en ten U1tvoer gelegd op de wijze, bij het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
ten aanzien van vonnissen en authentieke 
a cten voorgeschreven. 

Artikel 39 . 
(r) . De ambtenaar bepaal.t den te'rmijn, 

waa:rbmnen in geval van veroordeeling tot 
inlevering v an producten of bescheiden of 
verbeurdverklaring van niet in beslag geno
m en voorwerpen de producten, voorwerpen 
of bescheiden moeten warden ingeleverd. 

(2) In geval van niet t ijdige inlevering kan 
bet bedrag, waarop deze b ij de uitspraak is 
geschat, door den ambtenaar op de wijze, 
o mschreven in het tweede lid van het voor-
gaande artikel, warden ingevorderd . ' 

(3) Met ingeleverde producte·n wordt ge
handeld als met v erbeurd verklaarde voor
werpen . 
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Artikel 40 . 
Bij venfordeeling tot ee; tuchtrechtelijke_ 

straf of maatregel kan in de uitspraak warden 
b~paald, da~ dez~, indien_ de tenuitvoerleg
gmg om eemgerlet reden met mogelijk of niet 
wenschelijk blijkt, zal wtfden vervangen 
door een of meer andere straffen of maat
regelen . 

AFDEELING 4. 

Van de tuchtrechf,,spraak door de organisaties. 

Artikel 41. 
De organisaties gaan riiet over 'tot de vef

volging van feiten, waarvan het haar bekend 
is of wordt: 

r) dat zij reeds eerder aanhangig zijn ge
maakt bij den bevoegden tuchtrechter · 

2) dat zij zijn voorgelegd aan den be.;,oeg
den officier van justitie . 

Artikel 42 . 

(1) De organisaties kunnen de in artikel 2 
genoemde straffen en maatregelen op!eggen 
rnet uitzondering van de bijkomende straffer: 
van verbeurdverklaring en met dien ver
stande , dat de op te leggen geldboete en de te 
sto_rten waarborgsom het bedrag van vijf 
du1zend gulden niet zal overschrijden. · 

(2) Alvorens tot oplegging van een van de 
straffen, genoemd in artikel 2, lid r, onder a, 
3 en 4, of van den maatregel, genoemd in 
artikel_2, lid 2, onder I, over te gaan stelt de 
organisatie den verdachte st eeds i~ de ge
legenheid. schriftelijk of mondeling verweer 
te voeren. In de andere gevallen kan de or
ganisatie den verdachte in de ge!egenheid 
stellen schriftelijk of mondeling verweer te 
voeren. Voor deJnzending van een sch riftelijk 
verweer moet hem een t ermijn van ten min
ste vier dagen gegeven warden; van den dag 
waarop hij in de gelegenheid wordt gesteld 
m~mdelin~ verweer te voeren, moet hij ten 
mmste v1er dagen van te voren in kennis 
warden gesteld. 

Artikel 43. 
De organisatie doet van de uitspraak bin

nen drie dagen : 
(r) • schriftelijk mededeeling aan den hoofd

ambtenaar, onder toezending van alle door 
de beoordeeling van de gegrondheid der uit
spraak benoodigde bescheiden ; 

2) bij aangeteekenden b rief mededeeling 
aan den veroordeelde . 

Artikel 44 . 
(r) De veroordeelde kan binnen zeven 

dagen bij den hoofdambtenaar. een. bezwaar
schrift indienen tegen. de uitspraak. 

(2) Een bezwaarschrift kan oak n og later 
warden ingediend , indien ten genoegen van 
den rechter in beroep wordt aangetoond, dat 
eerdere indiening in redelijkheid niet moge-
lijk was. , 

(3) Bij de uitspraak is de organisatie ver
plicht den veroordeelde van de ~evoegdheid 
een bezwaarschl'ift in te dienen in kennis te 
stellen. ' 

Artikel 45 . 
(r) Het indierien van een bezwaarschrift 

schorst de uitspraak, voor zoover die luidt 
op een andere· straf of maatregel dan geld-
boete. ' 
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(2) Niettemin kan de hoofdambtenaar, 
indien hij meent, dat daartoe redenen aan
wezig zijn, aan de indiening van een bezwaar
schrift mede ten aanzien van geldboeten 
schorsende werking verleenen. 

(3) In de gevaen, dat een bezwaarschdft 
schorsende werking heeft , g'eeft de hoofd
ambtenaar hiervan aah de organisatie kennis . 

Artikel 46. 
(1) Binnen veertien dagen, nadat den 

hoofdambtenaar een mededeeling overeen
komstig artikel 43 heeft bereikt, kan hij de 
zaak bij den bevoegden tuchtrec:hter aan
hangig doen maken of we! deze ter over
neming van de behandeling doorzenden aan 
den bevoegden officier van justitie. De ter
mijn kan door den hoofdambtenaar nog 
tweemaal met veertien dagen worden ver
lengd . 

(2) Indien de veroordeelde een bezwaar
schrift, als bedoeld in artikel 44, heeft inge
diend, is de hoofdambtenaar verplicht de 
zaak bij den bevoegden tuchtrechter aan
hangig te doen maken, dan we! deze ter over
neming van de behandeling door te zenden 
aan den bevoegden officier van justitie. 

Artikel 47. 
Indien de uitspraak van den tuchtrechter 

of den economischen rechter anders luidt 
dan die van de organisatie, is de uitspraak 
van de organisatie van rechtswege opgeheven. 

Artikel 48 . 
(1) De organisaties dragen zorg voor de 

tenuitv:oerlegging z_oo spoedig J:?Ogelijk van 
haar mtspraken, die voor tenu1tvoerlegging 
vatbaar zijn. 

(2) De artikelen 38 tot 40 zijn van over
eenkomstige toepassing. 

AFDEELING 5. 

Van voorloopige tuchtmaatrege[en. 

Artikel 49. 

(1) De organisaties, met tuchtrechtspraak 
belast, zijn bevoegd, indien het belang van de 
voedselvoorziening onmiddellijk ingrijpen 
vereischt, in afwachting van de tuchtrechte
lijke of strafrec~telijke behandeling, de vol
gende voorloop1ge tuchtmaatregelen op te 
leggen ter zake van strafbare feiten ge
noemd in artikel 1, en begaan door pers~nen 
als in dat artikel bedoeld: ' 

1) een bedrijf geheel of gedeeltelijk te slui
ten of stil te leggen; 

2) uitsluiting of vermindering van toewij
zing van producten of grondstoffen op te 
Jeggen ; 

3) bevoegdheden, vergunningen of toesla-
• gen, aan den verdac;hte toegekend of ver!eend 

krachtens voorschriften, als bedoeld in ar
tikel 1, in te trekken. 

(2) De artikelen 42, lid 2, 43 en 44 vinden 
overeenkomstige toepassing. 

. (3) Indien een bezwaarschrift wordt inge
d1end, doet de hoofdambtenaar de zaak bin
nen vijf dagen aanhangig maken bij den be
voegden tuchtrechter, die binnen tien dagen 
beslist, of de ·voorloopige tuchtmaatregel al 
dan niet terecht is genomen . In het laatste 
geval vervalt de maatregel. 
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Artikel 50 . 
De ambtenaar zorgt voor een zoo spoPdig 

mogelijke afdoening van de zaken, welke voor 
tuchtrechtelijke afdoening in aanmerking 
komen; in de overige zaken zendt hij de 
stukken, op de zaak betrekking hebbende, 
zoo spoedig mogelijk aan den officier van 
justitie. 

Artikel 51. 
(1) De tucht- of strafrechter kan den voor

loopigen tuchtmaatrege! te alien tijde schor
sen of intrekken . 

(2) Deze vervalt verder: 
1) indien de ambtenaar van verdere be

handeling of de officier van justitie van ver
volging of verdere vervo!ging afziet · 

2) indien de tucht- of strafzaak buiten ge
ding wordt afgedaan. 

AFDEELING 6. 
Van de kracht van gewijsde en van veriaring. 

Artikel 52. 
(1) Niemand kan andermaal tuchtrechte

lijk worden vervolgd wegens een feit, waar
over te zijnen aanzien bij tuchtrechtelijke 
uitspraak onherroepelijk is beslist . 

(2) Een schikking, als bedoeld in artikel 
15, V'{Ordt voor de toepassing van !-.et voor
gaande lid met een tuchtrechtelijke uitspraak 
ge!ijkgesteld. . 

Artikel 53. 
Het recht tot tuchtrechtelijke vervolging 

en het recht tot tenuitvoer!egging van tucht
rechtelijke straffen en maatregelen vervallen 
door verjaring in twee jaren. 

AFDEELING 7. 
Slotbepalingen. 

Artikel 54. 
Alie g-elden, ontvangen bij de tenuitvoer

!egging van uitspraken of bij schikkingen in
gevo!ge dit besluit, vloeien in het Landbouw 
Crisisfonds of het fonds, dat daarvoor in de 
plaats treedt. 

Artikel 55. 
De Secretarissen-Generaal van de Depar

tementen van Landbouw en Visscherij en van 
Justitie kunnen nadere voorschriften uit
vaardigen ter uitvoering· van dit besluit. 

Artikel 56. 
(1) Dit besluit treedt in werking veertien 

dagen na den dag van zijn afkondiging. 
(2) Op dit tijdstip vervallen de artikelen 

17 tot 46 van het Crisis-Organisatiebesluit 
1933. 

(3) Zaken, v66r dit tijdstip aanhangig ge
maakt bij een der rechters, genoemd in ar
tikel 18 van het Cri~is-Org-¥1-isatiebesluit 
1933, worden afgedaan op de oude wijze. 

Artikel 57. 
Het kan word en aangehaald als: Besluit 

tuchtrechtspraak voedselvoorziening . 
's-Gravenhage , 21 September 1942. 

S.-G. v. h. Dep. v. L. en V. , 
H . M. H1RSCHFELDT . 

S.-G. v. h . Dep. v. just. , ScHRIEKE. ' 
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(Stet. no. 196) 
23 September 1942. BESCHIKKING van 

den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien ter uitvoering van 
zi,n besluiten van 17 Januari 1941, 
4 December 1941 en 23 September 1942, 
alle betreffende o elastingen op wijn . 

In overeenstemming met de §§ 2 en 3 van 
de Vei-ordening N° . 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied en op grand van de besluiten van den 
Secretaris-Generaal van het Departement van 
Financien van 17 Januari 1941, 4 December 
1941 en 23 September I 942, alle betreffende 
belastingen op wijn, wordt bepaald : 

§ '.! . 

De beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Financien dd. 
22 Januari 1941, n°. 162 (Nederlandsche 
Staatscourant van 27 Januari 1941), ter uit
;voering van eerstgenoemd besluit wordt ge
wijzigd als volgt: 

a) In § 1, lid 3, I , _en II , a, in plaats van 
,,volledig het karakter hebben van een na
tuurlijken uit druiven bereiden wijn" te 
lezen: zich in alle opzichten doen kennen als 
een deugdelijke, natuurlijke, uit druiven bi:
reide wijn. 

b) In § 4 wordt een nieuw lid ingevoegd, 
luidende : 

Bij invoer van wijn tot opsla g _ in ·fictief 
entrepot moet in de waard e voor de bereke
ning van de invoerbelasting oak het alsdan 
niet geheven (specifieke) invoerrecht worden 
begrepen. 

Van deze paragraaf wordt het oude lid 1 
vernummerd in I a; voorts vervallen de leden 
8 en 10 en vervallen in lid 9 de woorden : 
en van de op 5 percent der te schatten ver
koopwaarde te stellen invoerbelasting. · 

c) Van § 5, lid 3 , vervalt het vermelde 
onder letter c. 

d) § 6 wordt vervangen door: 
I. Hij , die bezwaar heeft tegen de beslis

sing van den ontvanger-entrepo'seur, bedoeld 
in § 3, sub 3, en in § 4, sub 4 en sub 7, van 
deze beschikking, kan van die beslissing in 
beroep komen bij de Tariefcommissie binnen 
den termijn en op gelijken voet als in artikel 
6 der Tariefwet 1934 is bepaald. 

2. Bij het bestaan van een geschil om
trent de toepassing van de bijzondere bei:ia
lingen 1, 2 of 5 van post n°. 156 van het ta
rief, zoomede bij het bestaan van een ge
schil, bedoeld in artikel 8 van het Besluit, 
moeten proeven van den wijn in dubbel war
den geno-men . De proeven moeten door de 
ambtenarert en door den aangever of entre
positaris worden gewaarmerkt. 

e) Van § 7 Yervalt lid 8. 
§ 2. 

Voor wijn, welke, anders dan bij de op
heffi.ng van de bergplaatsen voor verlengbaar 
krediet, v66r II October 1942 met bestem
ming tot opslag in fictief entrepot is aange
geven en aldaar bij den aanvang van dien dag 
nag is of sedert <lien wordt geentreposeerd 
of daaruit van I tot II October 1942 met 
krediet voor het invoerrecht is uitgeslagen, 
is invoerbelasting en statistiekrecht ver
schuldigd door den entrepositaris te wiens 
name de wijn volgens de door den ontvanger 
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entreposeur gehouden rekening is, onder
scheidenlijk zal warden opgeslagen. 

§ 3 . 
De wijn, in § 2 bedoeld, moet door den en

trepositaris bij den ontvanger-entreposeur 
ter betaling van de verschuldigde invoerbe
lasting en . van het statistiekrecht worden 
aangegeven v66r 20 October 19·42 voor elk 
fictief entrepot afzonderlijk en gesplitst naar 
de onderscheidingen van die paragraaf. De 
waarde moet warden aangegeven overeen
komstig artikel 120, 6°. der Algemeene Wet 
van 26 Augustus 1822 (Staatsblad no. 38). 
Voor den wijn, herkomstig uit een bergplaats 
voor verlengbaar krediet, moet met vermel
ding in de aangifte van de hoeveelheid van 
elke soort een beroep op die herkomst warden 
gedaan. De vereis<;hte deviezen- of clearing
documenten.en invoermachtigingen moeten 
warden overgelegd als bij aangifte ten invoer 
in het vrije verkeer. 

§ 4. 
I. · De ontvanger-entreposeur stelt de door 

den entrepositaris aan invoerbelasting en sta
tistiekrecht te betalen bedragen vast. Hij 
doet daarvan schriftelijk mededeeling aan 
den entrepositaris. Voor de berekening van 
de invoerbelasting moet in de waarde van den 
wijn oak het niet geheven specifieke invoer
recht begrepen warden . 

2. De betaling van de vastgestelde bedra
gen moeten binnen zes weken na de dagtee
kening van de kennisgeving hebben plaats 
gehad. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien kan dezen termijn 
verlengen. 

3. De invordering kan geschieden bij pa
rate executie. De bepalingen van artikel 291 , 
eerste tot en met vijfde lid, der voornoemde 
Alg__emeene Wet zijn ten d eze van toepassing, 

§ 5. -
Op de b eroepen, welke v66r 11 October 

1942 overeenkomstig de oude § 6 van die 
dezerzijdsche beschikking van 22 J anuari 
1942, n°. 162, op de Commissie van deskun
digen zijn ingesteld, wordt deze door com
missie nag een beslissing genomen. ' 

§ 6. 
Van de Uitvoeringsbeschikking Bijzondere 

Wijnbelasting 1941 (Nederlandsche Staats
courant van 15 December 1941) wordt § 2 
gelezen als volgt: 

De beslissing over de vraag of een inge
voerde of hier te lande vervaardigde vloeistof 
is te beschouwen als mousseerende druiven
wijn dan we! als mousseerende vruchtenwijn 
berust in de eerste instantie bij den inspec
teur der invoerrechten en accijnzen en in de 
laatste instantie_ bij de Tariefcommissie. De 
artikelen 5 en 6 der Tariefwet 1934 zijn van 
overeenkomstige toepassing. Bij het bestaan 
van een geschil moeten proeven van den wijn 
in dubbel warden genomen. De proeven 
moeten door de ambtenaren en den aangever 
of den fabrikant worden gewaarmerkt. 

§ 7. 
Deze beschikking treedt in werking met 

ingang van II October 1942. 
's-Gravenhage, 23 September 1942. 

Wnd. S.-G . v. h. Dep. v~ F. , H. POSTMA. 
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(Stet. no. 218) 
30 September 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken tot wijziging van ar
tikel 22 der Wet op de Rijksverzeke
ringsbank en de Raden van Arbeid, 
(Staatsblad 19331 n°., 598). · 

Op grond van § I der Verordening N°. 23/ 
1940 en in ·overeenstemming met de§§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 

In het tweede lid van artikel 22 der Wet 
op de Rijksverzekeringsbank en de Raden 
van Arbeid, Staatsblad 1933, n°. 598, verval
len de woorden : ,.lid van het bestuur van of''. 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
De afkondiging van dit besluit zal in de 

Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 
's-Gravenhage, 30 September 1942. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z ., VERWEY. 

( Uitgeg. 9 November 1942.) 

(Stet. no. 194) 
5 October 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Justitie, 6de Afdeeling, N°. 16751 ,be
treffende verbetering van akten van den 
burgerlijken stand. 

Op grond van § I der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: .. 

Artikel 1. 

(1) Een verzoek tot verbetering of aanvul
ling van akten van den burgerlijken stand 
kan bij de arrondissementsrechtbank mede 
door het openbaar ministerie worden inge-
leverd. , 

(2) Kennelijke schrijf- of spellingfouten 
kunnen ook zonder tusschenkomst des rech
ters worden verbeterd. De verbetering ge
schiedt door den ambtenaar, onder wien de 
registers berusten, op verzoek en volgens aan
wijzingen van het openbaar ministerie. 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 5 October 1942. 

S.-G.1 v. h. Dep. v. Just., SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 6 Oct. 1942.) 

(Stet. no. 247) 
5 October 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, Afd. Volksgezondheid, • 
N°. 1673 D/doss. 28, tot wijziging van 
het Suiker- en Stroopbesluit (Staats
blad 19241 n°. 96). 

Gelet op de artikelen 14 en IS der Waren
wet (Staatsblad 19351 n°. 793) en het advies der 
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comrnissie, bedoeld in artikel 17 van die wet 
alsmede in overeenstemming met de § § 2 en 
3 der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het Suiker- en Stroopbesluit (Staatsblad 
19241 n°. 96) wordt gewijzigd als volgt: 

I. 
Artikel 51 eerste lid, wordt gelezen: 
1. Waren, die in aard of samenstelling ge

lijken op een der waren, in de vorige artikeleu 
bedoeld, of ten doe! zouden kunnen hebben 
deze te vervangen, alsmede synthetisch be
reide verzoetingsmiddelelen, al of niet met 
andere stoffen vermengd, mogen niet dan met 
toestemn\ing van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken en 
onder door dezen te'stellen voorwaarden wor
den aangeduid met namen, waaruit de aard 
en samenstelling niet of niet voldoende blij
ken, of moeten naar aard en samenstelling 
kwalitatief en kwantitatief, met vermelding 
van de juiste namen der aanwezige verzoe
tingsmiddelen, 6p voor een kooper begrijpe
lijke V;ijze worden aangeduid. 

II. 
Artikel 7 wordt gelezen: 
1. Op de buitenzijde van alle verpakkin

gen - indien daarop een etiket voorkomt, op 
het etiket - der in de artikelen 2 1 3 1 4 en 5 
bedoelde waren moet voorkomen een en 
niet meer dan een sJ.er in de artikelen 21 3 en 
4 aangegeven, onderscheidenlijk tn artikel 5 
bedoelde aanduidingen. Zij moeten zijn in de 
Nederlandsche taal, niet door vegen uit te 
wisschen, gemakkelijk leesbaar en nid on
derbroken. 

2. Op alle verpakkingen der in lid I bedoel
de waren, welke niet meer dan 2 kilogram be
vatten, moet de in dat lid bedoelde aandui
ding bestaan uit letters van ten minste 4 mm 
hoogte bij een lijndikte van ten minste 015 
mm, behalve bij de in artikel 5 bedoelde wa
ren, die zich bevinden in een verpakking, 
~elke ten hoogste 10 gram inhoudt, waarvan 
de hoogte der letters ten minste 2 mm moet 
bedragen. Deze letters moeten de hoogste en 
dikste zijn van alle letters, die op de verpak
king voorkomen. 

3. In een winkel, op een markt of op eenige 
andere voor het publiek toegankelijke ver
koopplaats moet op elke verpakking der in 
de artikelen 31 4 en 5 bedoelde waren met een 
inhoudsmaat van meer dan 2 kilogram of, in
dien de waren onverpakt zijn, op elk der voor
werpen, waarin of waarop zij zich bevinden, 
de aanduiding., in het eerste lid van dit artikel 
bedoeld, bestaan uit letters, die een hoogte 
hebben van ten minste 2 centimeler (0,02 m) 
en een lijndikte van ten minste 2 millimeter 
(0,002 m) en zijn aangebracht op de verpak
king zelf, op het vootwerp, waarin of waarop 
de waar zich bevindt, of op een onmiddellijk 
boven de verpakking of genoemd voorwerp 
geplaatst bord. De aanduiding moet voor de 
bezoekep of voor het pub!iek duidelijk zicht
baar ziJn. Zijn beide kanten van het bord 
voor het puJ?liek zichtbaar, dan moet de aan
duiding aan weerszijden zijn aangebracht. 

4. Aanduidingen, die het verzoetend ver-
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mogen eener waar aangeven, mogen slechts 
worden gebezigd voor zoover die aanduidin
gen in ove,eenstemming zijp met het werke
lijk verzoetend vermogen der waar en uitge
drukt zijn als de gewichtshoeveelheid suiker 
(saccharose), waarmede een nauwkeurig aan
gegeven hoeveelheid (bv. x gram, y cm3, 1 ta
blet) der waar in verzoetend vermogen over
eenstemt. Daarbij is het verzoetend vermo
gen van zuiver o. benzoezuur-sulfimide 

. (,,Saccharine" ) als 550 maal, dat van_ zuiver 
p. phenetol-carbamide (,,Dulcine") als 250 
maal dat van suiker ('saccharose) te rekenen 
en van mengsels naar evenredigheid. 

5. Melado, onderscheidenlijk melasse, mag 
in den kleinhandel uitsluitend voorhanden 
zijn in een veipakking met een ir,houdsmaat 
kleiner dan 2 liter, kennelijk bestemd om met 
den inhoud aan den verbruiker te worden af
geleverd, voorzien van de aanduiding ,,Zoute 
stroop" op de wijze, aangegeven in het twee
de en derde lid van dit artikel. 

III. 
In artikel 7a, eerste lid, vervallen de woor

den :,,efi een hoeveelheid bevatten van meer 
dan 25 gram der waar" en in artikel 7a, tweede 
lid, wordt na de woorden: ,,aanwezig is" een 
komma-e;eplaatst en worden toegevoegd de 
woorden: behalve bij hoeveelheden van niet 
meer dan ro gram, waarvoor de hoogte der 
letters niet meer dan 2 mm (0,002 m) behoeft 
te bedragen. 

IV. 
Artikel 13 wordt gelezen: 
Masse moet voldoen aan de volgende 

eischen : 
a. extractgehalte ten minste 80 pet.; 
b. aschgehalte ten hoogste 1,25 pet. van de 

droge stof; 
c. zuurgraad ten hoogste 4; 
d. reduceerend vermogen v66r inversie, 

uitgedrukt als glucose, ten minste 81-pct. van 
de droge stof; 

e. gehalte aan dextrine ten hoogste 15 pet. 
van de droge stof; 

f. in 0,5 gram mag arsenicum niet kunnen 
worden aangetoond ; 

g. de eischen, in artikel ro, onder a, b, c en 
d genoemd. 

V. 
Artikel 14 wordt gelezen: 
Glucosestroop moet voldoen aan de volgen

de eischen : • 
a. extractgehalte ten minste 80 pet.; 
b. aschgehalte ten hoogste o,6 pet van de 

droge stof; 
c. zuurgraad ten hoogste 2,5; 
d. reduceerend vermogen v66r inversie, 

uitgedrukt als glucuse, ten minste 43 pet. van 
de droge stof; 

e. gehalte aan dextritfe ten hoogste 49 pet. 
van de droge stof; 

f. de eischen, in artikel 3, onder fen g ge
noemd. 

VI. 
Artikel 16 , eerste lid, wordt gelezen: 
I. Voor de beoordeeling of de suikers en 

stropen, in dit besluit genoemd, voldoen aan 
de daarin gestelde eischen, moet gebruik ge
maakt worden van de Methoden van Onder
zoek, voor zoover die daartoe toereikend zijn, 
aangegeven in de bijlage, bedoeld in artikel 
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26 van het Jam-limonadebesluit (Staatsblad 
1937, n°. 854), waarvan de tekst opnieuw is 
afgekondigd bij Koninklijk besluit van 2 No
vember 1939 (Staatsblad n°. 871), zooals deze 
Methoden van Onderzoek sedert zijn of worden 
gewijzigd. 

Artikel 2. 
De bijlage, waarin aangegeven worden de 

Methoden van Onderzoek, vastgesteld ingevol
ge artikel r6 van het Suiker- en Stroopbe
sluit (Staatsblad 1924, n°. 96), vervangen bij 
Koninklijk besluit van 5 December 1938 
(Staatsblad n°. 878), wordt ingetrokken. 

Artikel 3. 
Het bepaalde in artikel 1, onder VI, en in 

artikel 2 van dit besluit treedt in werking met 
ingang van den dag na <lien van zijn afkondi-
ging. · 

Het bepaalde in artikel 1, onder I tot en -
·met V, van dit besluit treedt in w.erking een 
maand na.den dag ·van zijn afkondiging, met 
uitzondering, voor zoo'ver het hoeveelheden 
van zuivere suiker (saccharose) betreft, van 
de wijziging van artikel 7a, eerste lid, van het 
Suiker- en Stroopbesluit (Staatsblad 1924, n°. 
96) , welke wijziging zes maanden na den dag 
van afkondigmg van dit besluit in werking 
treedt. 

's-Gravenhage, 5 October ·1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v:·s. z., VERWEY. 

(.Uitgeg. 18 Dec. 1942.) 

(Stet. no. 194) 
6 October 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij, N°. 12139, 
Afdeeling Visscherijen, houdende wijzi
ging van eenige visscherijreglementen. 

Op grond van§ 1 van de Verordening N°. 
23/1940 _en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der ,Verordening N°. 3/1940 vam den 
Rijkscommissaris vqor het- bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Met wijziging van het bepaalde in artikel 3, 

eerste Jig , van het Riviervisscherijreglement 
(Staatsblad 1932, n°. 315), artikel 3, eerste 
lid, van het Algemeen Visscherijreglement 
voor de )3innenwateren (Staatsblad 1932, 
n°. 315), artikel 3, eerste lid, van het Wadden- · 
zeevisscherijreglement (Staatsblad 1932, n°. 
316). artikel 3, ·eerste lid, van het Zuidhol
landscheStroomenvisscherijreglement (Staats
blad 1932, n°. 317) en artikel 23, eerste lid, 
van het Zeeuwsche Stroomenvisscherijregle
ment (Staatsblad 1911 , n°. 164), welke regle, 
menten laatstelijk zijn gewijzigd bij besluit 
van 16 Februari 1942, n°. 488, afdeeling 
Visscherijen , wordt een maat op gerookte 
aal of paling vastgesteld van 25 cm. 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 6 October 1942. 

S .-G. v. h . Dep. v. L. en V., 
H. M. HIRSCHFELD. 

( Uitgeg. 6 Oct . 1942.) 
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mogen eener waar aangeven, mogen slechts 
worden gebezigd voor zoover die aanduidin
gen in ove,eenstemming zijp met het werke
lijk verzoetend vermogen der waar en uitge
drukt zijn als de gewichtshoeveelheid suiker 
(saccharose), waarmede een nauwkeurig aan
gegeven hoeveelheid (bv. x gram, y cmS, 1 ta
blet) der waar in verzoetend vermogen over
eenstenit. Daarbij is he~ verzoetend vermo
gen van zuiver o. benzoezuur-sulfimide 

. (,,Saccharine") als 550 maal, dat van zuiver 
p. phenetol-carbamide (,,Dulcine") als 250 
maal dat van suiker (saccharose) te rekenen 
en van mengsels naar evenredigheid. 

5. Melado, onderscheidenlijk melasse, mag 
in den kleinhandel uitsluitend voorhanden 
zijn in een verpakking met een irihoudsmaat 
kleiner dan 2 liter, kennelijk bestemd om met 
den inhoud aan den verbruiker te worden af
geleverd, voorzien van de aanduiding ,,Zoute 
stroop" op de wijze, aangegeven in het twee
de en derde lid van dit artikel. 

III. 
In artikel 7a, eerste lid, vervallen de woor

den :,,efi een hoeveelheid bevatten van meer 
dan 25 gram der waar" en in artikel 7a, tweede 
lid, wordt na de woorden: ,,aanwezig is" een 
komma,.geplaatst en worden toegevoegd de 
woorden: behalve bij hoeveelheden van niet 
meer dan ro gram, waarvoor de hoogte der 
letters niet meer dan 2 mm (0,002 m) behoeft 
te bedragen. 

IV. 
Artikel I 3 wordt gelezen: 
Masse moet voldoen aan de volgende 

eischen: 
a. extractgehalte ten minste 80 pet.; 
b. aschgehalte ten hoogste 1,25 pet. van de 

droge stof; 
c. zuurgraad ten hoogste 4; 
d. reduceerend vermogen v66r inversie, 

uitgedrukt als glucose, ten minste 81..pct. van 
de droge stof; 

e. gehalte aan dextrine ten hoogste 15 pet. 
van de droge stof; 

f. in 0,5 gram mag arsenicum niet kunnen 
worden aangetoond ; 

g. de eischen, in artikel 10, onder ·a, b, c en 
d genoemd. 

V. 
Artikel I 4 word t gelezen: 
Glucosestroop moet voldoen aan de volgen

de eischen : • 
a. extractgehalte ten minste 80 pet.; 
b. aschgehalte ten hoogste o,6 pet van de 

droge stof; 
c. zuurgraad ten hoogste 2,5; 
d. reduceerend vermogen v66r inversie, 

uitgedrukt als glucuse, ten minste 43 pet. van 
de droge stof; 

e. gehalte aan dextrin"e ten hoogste 49 pet. 
van de droge stof ; 

f. de eischen, in artikel 13, onder fen g ge
noemd . 

VI. 
Artikel 16, eerste lid , wordt gelezen: 
I. Voor de beoordeeling of de suikers en 

stropen, in dit besluit genoemd, voldoen aan 
de daarin gestelde eischen, moet gebruik ge
maakt worden van de Methoden van Onder
zoek, voor zoover die daartoe toereikend zijn, 
aangegeven in de bijlage, bedoeld in artikel 
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26 van het Jam-limonadebesluit (Staatsblad 
1937, n°. 854),. waarvan de tekst opnieuw is 
afgekondigd bij Koninklijk besluit van 2 No
vember 1939 (Staatsblad n°. 871), zooals deze 
Methoden van Onderzoek sedert zijn of worden 
gewijzigd. 

Artikel 2. 
De bijlage, waarin aangegeven worden de 

Methoden van Onderzoek, vastgesteld ingevol
ge artikel 16 van het Suiker- en Stroopbe
sluit (Staatsblad 1924, n°. 96), vervangen bij 
Koninklijk besluit van 5 December 1938 
(Staatsblad n°. 878), wordt ingetrokken. 

Artikel 3. 
Het bepaalde in artikel 1, onder VI, en in 

artikel 2 van dit besluit treedt in werking met 
ingang van den dag na dien van zijn afkondi-
ging. · 

Het bepaalde in artikel 1, onder I tot en 
·met V, van dit besluit treedt in w.erking een 
maand na. den dag van zijn aikondiging, met 
uitzondering, voor zoover het hoeveelheden 
van zuivere suiker (saccharose) betreft, van 
de wijziging van artikel 7a, eerste lid, van het 
Suiker- en Stroopbesluit (Staatsblad 1924, n°. 
96), welke wijziging zes maanden na den dag 
van afkondigmg van dit besluit in werkinit 
treedt. 

's-Gravenhage, 5 October ·1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v:·s. z., VERWEY. 

(.Uitgeg. 18 Dec. 1942.) 

(Stet. no. 194) 
6 October 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij, N°. 12139, 
Afdeeling Visscherijen, houdende wijzi
ging van eenige visscherijreglementen. 

Op grond van § 1 van de Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der ,Verordening N°. 3/1940 vam den 
Rijkscommissaris vqor het- bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 
Met wijziging van het bepaalde in artikel 3, 

eerste 141 , van het Riviervisscherijreglement 
(Staatsblad 1932, n°. 315), artikel 3 , eerste 
lid, van het Algemeen Visscherijreglement 
voor de ;I3innenwateren (Staatsblad 1932, 
n°. 315), artikel 3, eerste lid , van het Wadden- · 
zeevisscherijreglement (Staatsblad 1932, n°. 
316), artikel 3, ·eerste lid , van het Zuidhol
landscheStroomenvisscherijreglement (Staats
blad 1932, n°. 317) en artikel 23, eerste lid, 
van het Zeeuwsche Stroomenvisscherijregle
ment (Staatsblad 19II, n°. 164), welke regle, 
menten laatstelijk zijn gewijzigd bij besluit 
van 16 Februari 1942, n°. 488, afdeeling 
Visscherijen , wordt een maat op gerookte 
aal of paling vastgesteld van 25 cm. 

Artikel 2 . 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage , 6 October 1942. 

S .-G. v. h . Dep. v. L. en V ., 
H. M. HIRSCHFELD. 

( Uitgeg . 6 Oct. 1942.) 
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(Stet. no. 225) 
8 October 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken betreffende -voorziening 
in het bestuur van bedrijfsvereenigingen 

Op grond van artikel 12 van het Decreet 
van den Rijkscommissads voor het bezette 
Nederlandsche gebied van 30 April 1942 
betreffende de oprichting!Yan het Nederland
sche Arbeidsfront (N .A.F.) en in overeen-

. stemming met de §§ 2 en 3 van de Verorde
ning N°. 3/1910 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied wordt 1/ 
den !eider van het Nederlandsche Arbeids-
front gehoord, bepaald: ' 

Artikel 1. 

De bevoegdheden, welke in de statuten 
en reglementen eener overeenkomstig de be
palingen der Ziektewet en der Kinderbijslag
wet erkende bedrijfsvereeniging, zooals die 
statuten en reglementen luidden op 10 Au
gustus 1941, waren toegekend aan organisa
ties van werkgevers, zijn overgegaan op het 
N ederlandsche Arbeidsfront. · 

Artikel 2. 

. Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

's-Gravenhage, 8 October 1942. 
Wnd. S. -G. u. h. Dep. u. S . Z. , VERWEY. 

(Stet. no. 210) 
10 October 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, betreffende erkenning 
van kinderbijslagregelingen als bijzon
dere· regeling in den zin van artikel 5 
der Kinderbijslagwet. 

De Secretaris-Generaal van het._ Departe
ment van Sociale Zaken; 

Gelet op § I van de Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied; 

Hee ft goedgevonden: 
te bepalen als volgt : 

Artikel I. 

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 
5, tweede lid, der Kinderbijslagwet warden de 
op 31 December 1942 bestaande regelingen 
in zake de toekenning van kinderbijslag, ge
troffen voor personen, in dienst van een pu
bliekrechtelijk lichaam, van de Naamlooze 
Vennootschap Nederlandsche Spoorwegen of 
van ee!l onderneming, waarbij de voorwaar . 
den van uitkeering van kinderbijslag pu
bliekrechtelijk zijn geregeld, voor het jaar 
1943 <\,ls bijzondere regeling in den zin van 
dat artikel erkend. 

2. De in het vorige lid bedoelde erkenning 
als bijzondere regeling kan door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van,Socia
le Zaken warden ingetrokken in die gevallen, 
waarin naar zijn oordeel de bijzondere rege
ling voor het betrokken personeel minder 
gunstig is dan de rege!ing, neergelegd in de 
Kinderbijs!agwet . 
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Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van I Januari !943. 

's-Gravenhage, IO October 1942. 
Wnd. S.-G. u. h. Dep. van S. z., VERWEY. 

(Uitgeg. 28 Oct. 1942.) 

(Stet. no. 202) 
15 October 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, B.Z. N°. 3 B.B., 
houdende aanvulling van het Vesti• 
gingsbesluit. 

Op grand van § I der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Vestiging in of verhuizing binnen een ge
meente in den zin van het Vestigin•besluit 
(N°. 85/1942) warden mede geacht te hebben 
plaats gehad zoodra de betrokkene !anger 
dan acht ppeenvolgende dage·n of ~er dan 
veertien dagen in een kalendermaana in een 
gemeente w&onruimte te zijner beschikking 
heeft gehad of huisvesting heeft genoten, 
tenz~j hij deze op het tijdstip van inwerking
treding van een voorschrift, als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onder I, van het Vesti
gingsbesluit reeds te zijner beschikking had 
of genoot. 

Artikel 2. 

(1) Hij, d ie door het verschaffen van woon
ruimte of huisvesting, gelegenheid geeft tot 
overtreding van een op grand van artikel I, 
eerste lid, van het Vestigingsbesluit uitge
vaardigd voorschrift, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
met geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden. 

(2) De bij het eerste lid strafbaar gestelde 
handelingen zijn overtredingen. 

Artikel 3. 
, De in een gemeente geldende verardenin

gen, als bedoeld in artikel 6 van het Vesti
gingsbesluit, treden uiterlijk met ingang van 
den dag, waarop voor deze gemeente in wer
king treedt een op grond van artikel I, eerste 
lid, antler I, van het Vestigingsbesluit uitge
vaardigd voorschrift, buiten werking. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den dag zijner plaatsing in de Neder
landsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 15 October 1942. 
S.-G. u. h. Dep. u. B. Z. , FREDERIKS. 

(Uitgeg . 16 Oct. 1942.) 

(Stet. no. 202) 
I5 October 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, B.Z. N. 4 B.B., 
ter uitvoering van artikel 1, lid I, onder 
I, van het Vestigingsbesluit. 

• 
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Op grand van artikel l, lid l, .onder l, van 
het Vestigingsbesluit (N°. 85/1942) j0 • het 
Besluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandscbe Zaken van 
15 October 1q42 tot aanvulling van het Ves
tigingsbesluit (Nederlandsche Staatscourant 

•van 16 October 1942, n°. 202) en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verardening 
N°. 3/1940 van den· Rijkscommissaris voor 
het bezete Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel I. 1 
(1) In de gemeenten, genoemd in de bij.-

lage van dit besluit, is het verboden: 
a. zich te vestigen-; 
b. te verhuizen;. 
(2) Dit verbod geldt niet: 
a. voor Rijksduitschers; 
b. voor personen, die in het bezit zijn van 

een door of vanwege den Directeur van .het 
Bureau Vluchtelingenzorg, in wiens ambts

,_ gebied de gemeente is gelegen, verleende 
s.chriftelijke .fergunning. 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den dag zijner plaatsing in de Nederland
sche Staatscourant en vervalt, voor zoover de 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken niet anders be
paalt , na verloop van drie maanden na den 
dag van inwerkingtreding. 

's-Gravenhage, 15 Oc'tober ·1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. B . Z ., FREDERlKS. 

BIJLAGE, behoorende bij het besluit van 
den Secretaris-Generaal van bet Depar
tement' van Binnenlandsche Zaken van 
15 October 1942 

1. Provincie Zeeland: alle gemeenten. 
2. Provincie Zuidholland: 
a) 's-Gravenbage, 1s-Gravenzande, Hillegom, 

Katwijk, Leidschendam, de Lier, Lisse, 
Monster, Naaldwijk, Noordwijk, Noord
wijkerhout, Oegstgeest, Rotterdam, voor 
zooveel betreft Hoek van Holland, Rijns
burg, Rijswijk, Sassenheim, Valkenburg, 
Voorburg, Voorbout, Voorschoten, War
nond, Wassenaar, Wateringen, 

b) : lie gemeenten, gelegen op de eilanden 
Goeree en Overflakkee, Voorne en Putten 
e I Roozenburg. 

3. Provincie Noordholland: 
a) alle gemeenten, gelegen ten noorden van 

het N oordzeekanaal met uitzondering van 
Amsterdam. 

b) B,mnebraek, Bloemendaal, Heemstede, 
Velsen, Zandvoort. 

Beho_ort bij besluit van 15 O<.tober 1942, 
B.Z. n°. 4 B.B. 

Mij bekend , 
S.-G·. v. h. Dep . v . B. z .. FREDERlKS. 

(Stet. n6. 202) 
r6 October 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverbeid en Scheepvaart, 
N°. 46013 J.Z./M., Directie van Handel 
en Nijverheid, tot wijziging van het Uit
voeringsbesluit Kamers van Koopbandel 
en Fabrieken (Nederlandsche Staatscou
rant van 31 Maart 1942, n°. 63). 
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Op grand van artikel 26 van het Besluit 
op de Kamers van Koophandel en 'l,abrieken 
(Verardening N°. 223/1941) en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verardening 
N°. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 
Artikel 3 vart bet Uitvoeringsbesluit Ka

mers van Koophandel en Fabrieken (Neder
landsche Staatscourant van 31 Maart 1942, 
n°. 63), zooals dat is gewijzigd bij besluit van 
den Secretaris-Gei,:ieraal van het Departe
ment .van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
van 24 Juli 1942, n°. 39011 J. Z./M. (Neder
landsche Staatscourant van 24 Juli 1942, n°. 
142). wordt nader gewijzigd als volgt: 

In punt 8 vervallen de woorden ,,Ameron
gen, ", ,,Doorn,", ,,Driebergen .. Rijsenburg,", 
,,La~~broek,'', ,,Leersu~,'', ,,Maarn,'', ,,Rhe
nen, en ,,Veenendaal, . 

Artikel 2. 
Dit besluit wordt afgekondigd in de Neder

landsche Staatscourant en treedt in werking 
met ingang van den dag na dien zijner af
kondiging. 

's-Gravenhage, 16 October 1942. 
S.-G. v .h. Dep. v. H., N. en S., 

H . M. HIRSCHFELDT. 

(Stet. 1943 no. 6) 
16 October 1942. BESLUIT van de Secre

tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Financien en van Binnenland
sche Zaken, N°. 1131 Afd . Domeinen, 
No. u8/ R., Afd. Ambtenaarszaken, be
treffende het niet toepasselijk verklaren 
van Hoofdstuk III van het Arbeidsover
eenkomstenbesluit op personeel, werk
zaam bij de Staatslandbouwbedrijven in 
de Wieringermeer. 

Gelet op art. S van het Arbeidsovereen
komstenbesluit, wordt in overeenstemming 

-met de§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/ 
1940 van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied bepaald: 

Art. 1. De bepalingen van Hoofdstuk III 
van _het Arbeidsovereenkomstenbesluit (Ko
ninklijk besluit van 3 Augustus 1931, Staats
blad n°. 354) vinden geen toepassing ten aan
zien van personeel, werkzaam bij de Staats
Jandbouwbedrijven in de gemeente Wierin
germeer. 

Art. 2. Dit besluit wordt geacht te zijn in
gegaan op 1 Juli 1941. 

's-Gravenhage, 16/22 October 1942 .. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. POSTMA. 

S.-G. f' h. Dep. v. B. Z .,. FREDERlKS. 

(Uitgeg. II Jan. 1943.) 

' (Stet. no. 226) 
17 October 1g42. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, N°. 159 D/doss. 45 1 Afd. 
Volksgezonqbeid, tot wijziging van het 
Kapcikbesluit (Staatsblad 1930 1 n°. 65). 

Op grand van bet bepaalde in de artikelen 
14 en 15 der Warenwet (Staatsblad 1935, 

I, 

..... ' 

• 
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n°. 793). gelet op bet advies der commissie, 
bedoeld in artikel 17 van die wet, alsmede 
in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening N°. 3/1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied, wordt bepaald: 

Artikel I. 

· In artikel 7, tweede lid, van bet Kapok
besluit (Staatsblad 1930, n°. 65), zooals dit 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
·21 Juni 1938 (Staatsblad n°. 859), worden in 
p!aats van de woorden: ,,Indien eenig vulsel 
van . kussens, beddegoed - zooals bedden, 
matrassen, peluws, dekens - en voorwerpen 
voor bet redd-ingswezen'' gelezen de woorden : 
Indien eenig vulsel van kussens, beddegoed 
en voorwerpen voor het reddingswezen, of 
een-ige stof, die kennelijk bestemd is als 
vulsel voor kussens, beddegoed en voorwer
pen voor het reddingswezen. 

Artikel 2. 

In de Methoden van Onderzoek, behooren
de bij bet Kapokbesluit (Staatsblad 1930, 
n°. 65), wordt onder I, sub b, in plaats van 
,,kleurstof" gelezen: kleurp[oef. 

Artikel 3. 
Dit besluit treed t in werking met ingang 

van den dag na dien van zijn afkondiging. 
's-Gravenhage, 17 October 1942. 

Wnd. S .-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 19 November 1942. 

(Stet. no. 205) 
19 October 1942. BESL U IT van den Secreta

ris-Generaal van bet Departement van 
Binnenlandsche Zaken, B.Z. Nr. 3 B.B., 
tot wijziging van zijn besluit van 15 Oc
tober 1942 ter uitvoering van artikel 1, 
eerste lid, onder 1, van het Vestigings
besluit. 

Op grond "'.an artikel I, eerste lid, onder 1, 
van het Vestigingsbesluit (n°. 85/1942) j0 • 

bet besluit van den S,ecretaris-Generaal van 
bet Departement van' Binnenlandsche Zaken 
van 15 October 1942, tot a,anvulling van bet 
Vestigingsbesluit (Nederlandsche Staatscou
rant van 16 October 1942, n°. 202) en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 der Verorde
nin&" N°. 3/ 1940 van den Rijkscommissaris 
voor bet bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald: 

Artikel x. 
Het gestelde onder 2 en 3 van de ·bijlage, 

behoorende bij het besluit van den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken van 15 October 1942 ter 
uitvoering van artikel 1, eerste lid, onder 1, 
van bet Vestigingsbesluit, wordt gelezen als 
volgt : 

2. Provincie Zuidholland: 
alle gemeenten; 
3 . Provincie Noordholland: 
alle gemeenten; 
4. Provincie Utrecht: 
Het gebiecf ten westen van de spoorlijn 

Hilversurn-'-Utrecht (de gemeente Utrecht 
inbegrepen). de Vaartsche Rijn en bet Mer
wedekamaal tot aan de Lek. 
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5. Provincie Noordbrabant: 
Het gebied ten westen van de gemeenten 

De Werken c.a., Dussen, Geertruidenberg, 
Oosterhout, Teteringen, Breda (deze gemeen
te inbegrepen) en ten westen van de Mark tot 
aan de Belgische grens. • 

Artikel 2. 

Dit be
1
sluit treedt in werking met inga/ig 

van den dag zijner p!aatsing in de Neder-
landsche Staatscourant. · 

's-Gravenhage, 19 October 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. B . Z., FREDERIKS. 

( Uitgeg. 21 Oct. ·1942.)" 

(Stet. no. 206) 
21 October 1942. BESLUIT van den Secre

•taris-Generaal van liet Departement van' 
Binnenlandsche Zaken, B .Z. N°. 10 B.B., 
tot regeling van den wett~lijken tijd. 

Op gromd van § 1 der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verorder.ing N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris• voor bet bezetle Neder
landsche gebi.ed wordt bepaald: 

Artikel x. 
1. De op heden geldende zomertijd eindigt 

op 2 November 1942 in den voormiddag om 
3 uur'. Op d it tijdstip worden de openbare 
klokken een uur, te weten van 3 uur op 2 uur 
teruggezet. 

2. Van het op 2 November 1942 dubbel 
voorkomende uur van 2 tot 3 uur in 
den voormiddag, wordt het eerste uur als 
2 A, 2 A I minuut, en zoo voort tot 2 A, 
59 minuter,, bet tweede als 2 B, 2 B, I mi
nuut, en zoo voort tot 2 B, 59 minuten aan
geduid . 

Artikel 2 . 

Op 29 Maart 1943, in den voormiddag om 
2 uur, wordt de op heden geldende zomertijd 
weder ingevoerd. Op dat tijdstip worden de 
open bare klokken een uur , te weten van 2 uur 
op 3 uur, vooruitgezet . 

Artikel 3. 
De ter zake van de tijdregeling geldende 

wettelijke voorschriften treden buiten wer
king, voor zoover in dit besluit anders w<irdt 
bepaald. 

Artikel 4 . 
Dit besluit zal in de Nederlandsche Staats

courant. worden geplaatst. 
's-Gravenhage, 21 October 1942. 

S.-G . v. h . Dep. v. B . Z . , FREDERIK!; . 

(Stet. no. 216 ) 
23 October 1942, BESLUIT van den Secre

t a ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, N°. 2590 H /doss . 10, 
Afd. Volksgezondheid, tot wijziging van 
het Sera- en Vaccinsbesluit 1934 (Staats
blad, n°. 104). 

Op grond van artikel 3 der Wet op Sera 
en Vaccins 1927 (Staatsblad n°. 91) en in 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 der Ver
ordening N°. 3/11§40 van den Rijkscommis-

• 
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saris voor het be:i:ette Nederland_sche gebied 
wordt bepaald: 

Artikel I. 
In de artikelen 9, lid 1, onder b, tweeden 

volzin, 12, lid 1, onder a, en 13, lid 2, tweeden 
volzin, van het Sera- en Vaccinsbesluit 1934 
(Staatsblad n°. 104) , zooals deze artikelen 
zijn gewijzigd bij besluit van 24 October 1940 
(Nederlandsche Staatscourant van 30 October 
194·0, n°. 212), wordt telkenmale voor de 
woorden ,,drie jaren" gelezen: vijf jaren. 

Artikel 2. ' 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner _afkondiging. _ 

's-Gravenhage, 23 October 1942. 
Wnd. S.-G. v . h. b. v. "S':" Z ., VERWEY. 

( Uitgeg. 5 November 1942.) 

( Stet. no. 209) 
26 October 19'42. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
bescherming 297 O.W.K., betreffende 
het instellen van een diploma van ge
schiktheid tot het geven van lager on
derwijs in de Duitsche taal. 

Op gi:ond van§ 1 van de Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de§§ 2 
, en 3 van de Verordening N°. 3/1 940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N eder
landsche gebied wordt , in afwijking van de 
daaromtrent in de artik'elen 129 en 136 der 
Lager-onderwijswet 1920 gegeven voorschrif
ten, bepaald : 

Artikel 1. 

i . Aan hen, die regelmatig een door het 
Rijksschooltoezicht gevormden applicatie
cursus in de Duitsche taal hebben bezocht , 
wordt aan het einde van den cursus, na een 
onderzoek, in te stellen door den cursusleider 
en den inspecteur van het lager onderwijs, 
die met het toezicht op den cursus-is belast , 
een diploma uitgereikt, indien blijkt, dat zij 
het onderwijs met vrucht hebben gevolgd. 

2. Het diploma, bedoeld in het vorige lid, 
wordt uitgereikt door den inspecteur van 
het lager onderwijs, die het onderzoek heeft 
geleid. 

3. Het model van het diploma, bedoeld in 
het eerste lid, wordt vastgesteld door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming. 

Artikel 2. 

Het bezit van het in het vorig artikel be
doelde diploma verleent tot 1 September 
1943 de bevoegdheid tot het geven van on
derwijs in de Duitsche taal aan scholen voor 
gewoon en voor voortgezet gewoon lager 
onderwijs. 

Voor de toepassing van artikel IV van het 
besluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Kultuurbescherming van 20 September 
1941, houdende nadere voorwaarden betref
fende de inrichting van het leerplan van het 
zevende leerjaar van scholen voor gewoon 
lager onderwijs, wordt de bezitter van het 
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diploma, bedoeld in artikel 1, gelijkgesteld 
met den onderwijzer, die in . het bezit is van 
de akte tot het geven van huis- en school
onderwijs in het vak, vermeld in het tVl(eede 
lid van artikel 2 der Lager-onderwijswet 1920, 
onder m . 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage. 26 October 1942. 

S.-G . v. h. Dep. v. 0., W. en K ., ]. VAN DAM . 

( Uitgeg. 27 Oct. 1942.) 

(Stet. no. 211) 
28' October 1942. BESLUIT van de Secreta

rissen-Generaal der Departementen van 
Binnenlandsche Zaken en van Water
staat, B.Z. N°. 1 B .B. , betreffende het 
wegruimen van sneeuw en het bestrijden 
van gladheid op den openbaren weg. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met' de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1 940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

De zorg voor het wegruimen van sneeuw 
op den openbaren weg, voor zooveel het be
lang van het verkeer op den weg dat eischt, 
berust : 

met betrekking tot Rijkswegen bij de Di
cectie van den Rijkswaterstaat, 

met betrekking tot provinciale wegen bij 
den Commissaris der' provincie, 

en met betrekkin~ tot de overige wegen 
bij den burgemeester. 

Artikel 2. 

Onverminderd het bepaalde in het vorige 
artikel, i,s de hoofdbewoner of hoofdgebruiker 
van een binnen de bebouwde kom ge!egen 
gebouw of gronderf verp!fcht: 

r) de sneeuw en het ijs van het voor_ of 
langs het gebouw of gronderf gelegen gedeelte 
van het openbaar voetpad weg ·te ruimen en 
bij gladheid dat weggedeelte met stroef ma
kende stoffen te bestrooien en bestrooid te 

'.houden; 
2) te zorgen, dat de sneeuw en het ijs bij 

dit wegruimen van den openbareh weg wor
den verwijderd, dan we! worden gebracht op 
den uitersten rand van het openbaar voet
pad, zoodanig, dat het verkeer hiervan geen 
hinder ondervindt en voldoende openingen 
worden uitgespaard voor het afvloeien van 
dooiwater en tramrails, tram- en autobus
halten, ·zoome<te brand- .en rioolputten vrij
blijven. 

Artikel 3. 
Indien er meer hoofdbewoners of hoofd

gebruikers van een gebouw of gronderf zijn, 
q1st de in het vorig artikel bedoelde verplich
ting op ·een ieder van hen. 

Artikel 4 . 
I. In geval van uiterste noodzaak kan de 

- burgemeester, wanneer de bijstand der p!aat
selijke beambten en de hulp van vrijwill jgers 
en andere beschikbare werkkrachten onge
noegzaam zijn, inwoners zijner gemeente tij-
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d~lijk tot het doen van persoonlijke diensten 
ten behoeve van het wegruimen van sneeuw 
en het bestrijden van gladheid op den open
baren weg oproepen. 

2. De dienstem mogen niet worden ge-· 
vorderd van: 

a. vrouwen; 
b. per~onen beneden 16 jaar en boven 50 

jaar; 
c. personen, die in het openbaar belang 

plichten hebben te vervullen welke hen ver
hinderen, zich v'.1n d_~ diens'ten te kwijten; 
· d. personen, die bl!Jkens een geneeskundi
ge verklaring niet in staat zijn de diensten t e 
verrichten. 

3- De diensten mogen van de opgeroepen 
personen worden gevorderd gedurende ten 
hoogste zes uur per etmaal, gedurende ten 
hoogste drie achtereenvolgende dagen. 

4 - De opgeroepenen zijn verplicht de za
kelijke aanwijzingen van de met d; leiding 
van het wegruimen van sneeuw en het be
strijden van gladheid op den openbaren weg 
belaste personen op te volgen . 

Artikel 5. 
Het' is aan anderen dan openbare lichamen 

verboden: . 
1) voor het verwijderen van sneeuw of ijs 

van den openbaren weg gebruik te maken 
van zout_ of andere . bijtende stoffen, tenzij 
d!~ g~sch1edt op of_ 111 de onmiddellijke na
b1Jhe1d van tramra1l~. wissels , brandkranen 
of brand- of rioolputten; 

2) sneeuw of ijs op andere openbare plaat
sen te storten dan die , welke de burgemeester 
daartoe heeft aangewezen. 

Artikel 6. 
I. Hij, die handelt in strijd met een bij of 

krachtens de artikelen 2 en 4 opgelegde ver
p!ichting of met het bepaalde in artikel 5, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
zes weken of ge!dboete van ten hoogste drie
honderd gulden. 

2. De in het vorig lid strafbaar gestelde 
fe iten zijn overtredingen. 

3- Indien een in lid 1 strafbaar gesteld feit 
wordt begaan door of vanwege een rechts
persoon, wordt de strafvervolging ingesteld 
en de straf uitgesproken tegen hem die tot 
het feit opdracht gaf of die de feiteiijke lei
ding had bij het verboden doen of nalaten. 

Artikel 7. 
Dit besluit, hetwelk wordt aangehaald als 

,.Sne~uwruimingsbesluit", treedt in• werking 
met mgang van den dag, volgende op dien 
zijner plaatsing ,in de Nederlandsche Staats
courant. 

's-Gravenhage, 28 October 1942. 

S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

S.-G . v. h. Dep. v. Wat. , D. G. W . SPITZEN. 

(Stet. no. 212) 
28 October 1942. TWEEDE BESLUIT van 

den Secr_etaris-Generaal voor Bijzondere 
Econom1sche Zaken tot uitvoering van 
het Besluit N°. 218/1941 betreffende het 
verzekeringswezen. 

Op grond van de artikelen 2, 3 en 5 van het 
Besluit N°. 218/ 1941 betreffPnde. het verze-
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keringswezen en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/ 1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Dit besluit verstaat onder: 
a. brandverzekering: elke verzekering 

(herverzekering daaronder begrepen) tot dek
' king van schade als gevolg van brand, zulks 
onverschillig of een zoodanige verzekering 
de dekking al dan niet ook nog tot andere 
onzeker~ voorvallen uitstrekt; 

b. aanverwante verzekering: elke verzeke
ring (herverzekering daaronder begrepen) tot 
dekking van schade als gevolg van een of 
m·eer der navolgende onzekere voorvallen: 
inbraak, diefstal, besche.diging of springen 
van waterleidingen en storm, zulks onver
schillig of een zoodanige verzekering de dek
king al dan niet ook nog tot andere onzekere 
voorvallen uitstrekt; 

c. onderlinge: elke verzekeringsonderne
ming in den zin van het Besluit N°. 218/1941 
betreffende het verzekeringswezen, welke het 
bedrijf op onderlingen grondslag uitoefent, 
zulks ongeacht den rechtsvorm, waarin het 
bedrijf wordt uitgeoefend . 

Artikel 2. 

1 . Onderlingen, wel_ke op den dag van 
inwerkingtreding van dit besluit al dan niet 
uitsluitend het voor eigen rekening aangaan 
van brand- of aanverwante verzekeringen 
als bedrijf uitoefenen, zijn verplicht zich 

•binnen veertien dagen na dien dag schrifte
lijk bij de Verzekeringskamer aan te meldtn. 

2. De aanmelding moet inhouden: 
a. den naam en den zetel (volledig aders) 

der onderlinge; 
b. alle door de onderlinge uitgeoefende 

takken van verzekering; 
c. een nauwkeurige o_pgave van het gebied, 

waarover de onderlinge haar werkzaamheid 
uitstrekt. • 

3. Bij de aanmelding moeten voorts wor
den overgelegd: 

a. twee exemplaren van de statuten en/of 
reglementen der onderlinge, zooals deze op 
den dag van aanmelding luiden; 

b. indien de onderlinge in het Handels
register is ingeschreven, een desbetreffend 
gewaarmerkt uittreksel uit dat register; 

c. twee exemplaren van de jaarverslagen 
over de laatste drie boekjaren met bijbehoo
,rende jaarrekeningen. 

Artikel 3. 
1. Onderlingen, welke al dan niet uitslui

tend het voor eigen rekening aangaan van 
brand- of aanverwante verzekeringen als be
driji uitoefenen, staan onder toezicht van de 
Verzekeringskamer. 

2 . De Verzekeringskamer. is bevoegd over 
de verleening van de ingevolge artikel 3 van 
het Besluit No. 218/1941 betreffende het ver
zekeringswe,ren vereischte goedkeuring voor 
de oprichting, fusie of liquidatie van zoodan-
nige onderlingen te beslissen. . . 

3 . Indien een onderlinge, welker bednJf 
het voor eigen rekening aangaan van brand
of aanverwante verzekeringen niet omvat; 
haar bedrijf daarmede wil uitbreiqen, be
hoeft zij daartoe de goedkeuring van de Ver
zekeringskamer.. 
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Artikel 4. 
I. "Elke beslissing van de Verzekerings

kamer, houdende de weigering van een goed
keuring, als bedoeld in het tweede of het 
derde lid van artikel 3, wordt met redenen 
omkleed . 

2 • . Tegen een zoodanige beslissing staat 
beroep open op den Secretaris-Generaal voor 
Bijzondere Economische Zaken . Tot het in
stellen van beroep is in het geval van een 
weigering van de goedkeuring van een op
richting ieder der oprichters, ih alle overige 
gevallen de betreffende onderlinge· bevoegd. 
De termijn van beroep is veertien dagen, 
aanvangende den dag na dien, waarop de 
beslissing aan dep belanghebbende is verzon
den; hij , die na den vorenomschreven termijn 
beroep instelt, wordt niet op grond daarvan 
niet ontvankelijk verklaard, indien hij ten 
genoegen van den Secretaris-Generaal aan
toont, het beroep te hebben ingesteld binnen 
veertien dagen na den dag, waarop hij van 
de aangevallen beslissing redelijkerwijze heeft 
kunnen kennis dragen. Het beroep wordt in
gesteld door inzending van een met redenen 
omkleed klaagschrift in tweevoud bij den 
Secretaris-Generaal . 

Artikel 5. 

I. Hij, die een verplichting, als bedoeld 
in artikel 2, niet nakomt, zoomede hij, die in 
strijd handelt met het bepaalde bij artikel 3, 
derde lid, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste vijf duizend gulden . 

2. Indien een feit, strafbaar gesteld bij het 
eerste lid van dit artikel , door of vanwege 
een rechtspersoon wordt begaan, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen dengene, die de opdracht tot 
de strafbare handeling of het strafbare na
laten heeft gegeven of daarbij de feitelijke 
leiding heeft gehad. 

3. Het feit wordt beschouwd als een over
treding. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging in de N ederlandsche Staats
courant. 

's-Gravenhage , 28 Octo!Jer 1942. 
S .-G. voor B ij z . E con . Zalfen, 

M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Stet. no. 212) 
30 October 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal v.;in het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
N°. 58241 J .Z., Directie van Handel en 
Nijverheid tot afwijk'.ing vaf\ het Wiu
kelsluitingsbesluit 194I. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel , Nijverheid en Scheep
vaart; 

Op grond van § 1 van de Verordening N°. 
23/ 1940 en in CI\Tereenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
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Artikel 1. 

In afwijking van het daaromtrent in het 
vierde lid van artil<.el 9 van het Winkelslui
tingsbesluit 194I (Ned. Stet. van IO Septem
ber I94I, n°. I76), zooals dat sindsdien is 
gewijzigd, bepaalde is de burgemeester tevens 
bevoegd van het bepaalde J uachtens het 
eerste lid van genoemd artikel een al dan niet 
voorwaardelijke ontheffing te verleenen voor 
afzonderlijke winkels, op grond van bijzon- . _ , 
dere bezwaren in verband met de naleving 
der verduisteringsvoorschriften, voor de da• 
gen, liggende tusschen 2 November 1942 en 
I Februari I943, en ten hoogste voor het I l 
tijdvak -¥an 4 uur des namiddags tot 5 uur 
des namiddags. 

Artikel 2 . 

1. Dit besluit wordt in de Nederlandsche 
Staats..;,urant bekendgemaakt . 

2. Het treedt in werking met ingang van 
2 November 1942. 

's-Gravenhage, 30 October r942. 
De Seer.Gen. voornoemd, H. M. HIRSCHFELD : 

( Uitgeg. 30 October I942.) 

(Stet. no. 239) 
3I October r942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken , N°. 1005 G/doss. I , Afd. 
Volksgezondheid, betreffende de terug
betaling van het vergunnings- en verlofs
recht, bedoeld in de artikelen 23 en 46 
van de Drankwet (Staatsblad I93I, 
n°. 476) . 

Op grond van§ I der Verordening N°. 23/ 
I940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 
3 der Verordening: N°. 3/r940 van den Rijks~ 
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel I . 

lndien de localiteiten eener inrichting, 
voor welke een vergunning of een verlof A 
ingevolge de Drankwet (Staatsblad 193r, 
n°. 476) geldt, door d e daartoe bevoegde 
autoriteiten zijn of worden gevorderd, zoo
dat de uitoefening van het bedrijf niet mo
gelijk is, of indien zoodanige inrichting zich 
bevindt in een gebied, waarvan het betreden -
door de bevoegde Duitsche autoriteit is ver
boden en slechts is toegestaan bij door of 
vanwege deze autoriteit afgegeven bijzon-

' dere vergunning, worden, voor zoover niet 
artikel 25, vie rde lid, van genoemde wet 
toepassing vindt, van het vergunnings- of 
verlofsrecht, b etaald voor het op I Mei I942 
aangevangen jaar, aan d en houder van de 
vergunning of van het verlof A op diens 
schriftelijk verzoek zooveel twaalfden te
ruggegeven, als het aantal maanden be
draagt, waarin van de vergtlnning of van 
het verlof A ten gevolge van bovengenoemde 
omstandigheden in dat jaar geenerlei ge
bruik is gemaakt. 

Artikel 2. 

Het in artikel 1 bedoelde verzoek moet 
binnen 14 dagen na afloop van het vergun
nings(verlofs-)jaar bij den burgemeester 
wordef\ ingediend. 
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Artikel 3. 
Het in de beschikking van den Minister 

van Sociale Zaken van 29 April 1935, n°. 
486 G/doss. 1, afdeeling Volksgezondheid 
(Nederlandsche Staatscourant van ~9 April 
1935, n°. 82), bepaalde vindt ten aanzien 
van deze terugbetaling overeenkomstige 
toepassing. • 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werk.ing op den dag · 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 31 October 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

( Uitgeg. 8 Dec. 1942.) 

(Stet. no. 214) 
·3 November 1942, BESLUIT van de Secre

tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, van Sociale Zaken, van Water
staat en van Financien, betreffende het 
instellen van statistische onderzoe
kingen op sociaal en economisch gebied. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Onder een statistisch onderzoek wordt 
in dit besluit verstaan het verzamelen van 
feitelijke gegevens op sociaal of economisch 
gebied met inbegrip van het verkeers- en 
financiewezen door middel van aan een aan
tal natuurlijke of rechtspersonen, vereeni
gingen of instellingen, waaronder begrepen 
de Overheidsinstanties en de door het open
baar gezag ingesteld1:1 lichamen, op uniforme 

. wiize gesteld"' vragen. ' 
(2) Onder een statistisch onderzoek wordt 

in dit besluit niet verstaan een onderzoek, 
1) dat zich slechts beweegt oi;i demogra

fisch, criminologisch of cultureel gebied; 
2) dat op last van een Secretaris-Generaal 

wordt ingesteld, nadat ingevolge het bepaal
de in artikel 8, vierde lid, van het Koninklijk 
besluit van 9 Januari 1899 (Staatsblad n°. 43), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van I April 1933 (Staatsblad n°. 131), de Cen
trale Commissie voor de Statistiek is gehoord ; 

3) dat van zoo beperkten omvang is, dat 
daaraan geen algemeene beteekenis kan wor
den toegekend, tenzij het als onderdeel van 
een onderzoek van algemeene beteekenis 
moet worden beschouwd ; 

4) dat door een openbaar Jichaam bij de 
daaronder ressorteerende bureaux en amb
tenaren wordt ingesteld: 

5) dat door een onderneming binnen het 
kader -van haar eigen bedrijf of bij aan haar 
door belangengemeenschap verbonden onder
nemingen wordt ingesteld; 

6) dat door een organisatie, een combinatie 
van ondernemingen, anders dan onder 5) be
doeld , of door een vereeniging of instelling bij 
haar leden, suborganisaties, afdee!ingen, aan
geslotenen of door een overeenkomst met 
haar verbonden natuurlijke of rechtspersonen 
wordt ingesteld en waarbij alleen vragen 
worden gesteld met betrekking tot het leden-

.... 
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ta!, het aantal aangeslotenen of verbonden 
personen of de bijdragen dier leden, aangeslo
tenen of verbondenen; 

7) dat door een marktregelende organisatie 
ef een combinatie van ondernemingen (ver
eenigingen met een economisch doe! , syndi
caten, ka.rtels , conventies, enz.) wordt inge
steld bij haar leden, aangeslotenen of door 
een overeenkomst met haar verbondenen , 
uitsluitend ter controle op del naleving van 
de in de statuten of in door haar gegeven 
voorschriften of in de overeenkomst vastge
legde bepalingen; 

8) dat door de bevoegde belastingadminis
tratie wordt ingesteld; 

9) dat zich beperkt tot het doen invullen 
van formulieren, waarvan de invulling voor 
de afdoening van aanvragen voor vergun
ningen of toewijzingen beslist noodzakelijk , 
is· 

'IO) dat in geval van het p!otseling op
treden van schade of gebrek (schaae door 
rampen, besmettelijke veeziekten, schade aan 
gewas, enz.) door het voor het bijzondere ge
val bevoegde of geroepen lichaam wordt in
gesteld tot onmiddellijke vaststelling daar
van, voor zoover dit onderzoek van eenvou
digen aard is en tot het verkrijgen of ver
zamelen van de op dat oogenblik vereischte 
gegevens wordt beperkt. 

Artikel 2. 

(1) Hij, die een sfatistisch onderzoek wil 
uitvoeren, moet minstens vier weken v66r 
de eerste verzending der vragenlijsten den 
directeur van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek daarvan mededeeling doen, met 
gebruikmaking van een daartoe door dezen 
beschikbaar gesteld formu!ier,. 

(2) Bij de mededeeling wordt: 
1) in tweevoud overgelegd een omschrij

ving van het doe! van het beoogde onderzoek, 
van den omvang en de wijze van uitvoering 
daarvan, met aanduiding van het tijdstip, 
waarop het zal worden ingesteld, van de be
richtgevers, wier medewerking zal worden 
ingeroepen, alsmede van de wijze van be
werking en publicatie der uitkomsten; 

2) in vijfvoud modellen overgelegd van 
de te gebruiken formulieren, kaarten of aan
schrijvingen. 

(3) Van deze mededeeling en haar bijlagen 
zendt de directeur van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek een bewijs van ontvangst. 

Artikel 3. . 
(1) Indien de directeur van h.et Centraal 

Bureau voor de Statistiek geen bezwaren 
heeft tegen het voorgenomen onderzoek, 
geeft hij daarvan· kennis aan dengene, die de 
mededeeling heeft gedaan. Indien hij daaren
tegen we! bezwaren heeft , tteedt hij binnen 
twee weken na ontvangst van de mededee
ling in overleg met dengene, die de ;nededee
ling heeft gedaan. 

(2) Indien bij het overleg geen overeen
stemming wordt bereikt, stelt de directeur 
de gegevens betreffende het onderzoek,, als
mede een omschrijving der geschilpunten, in 
handen van de Centrale Commissie voor de 
Statistiek of met goedvinden van den voor
zitter dezer commissie in handen van de 
door dezen ingestelde subcommissie. 

Hij stelt dengene, die de mededeeling heeft 
gedaan, daarvan schriftelijk in kennis . 
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Artikel ~-
(1) De Centrale Commissie voor de Statis

tiek of een daartoe door haar voorzitter inge
stelde subcommissie, onderzoekt de haar 

' over,&elegde stukken. Zoo noodig hoort zij 
daactoe dengene, die de mededeeling heeft 
gedaan en den d_irecteur van het Centraal 
Bureau voor de -Statistiek. 

(2) Indien ook dan geen overeenstemming 
wordt bereikt, legt de Centrale Commissie de 
stukken, vergezeld van haar advies, over 
. aan den Secretaris-Generaal van het ter zake 
bevoegde Departe{Ilent van Algemeen Be
stuur. 

Artikel 5, 
(1) De ·secretaris-Generaal van het ter 

zake bevoegde Departement van Algemeen 
Bestuur geeft een bindende beslissing ; hij 
kan bepalen, dat het onderzoek niet of 
slechts op een door hem aan te geven wijze 
mag plaats hi;bben. 

(2) Hij doet van zijn be~li~sing mededee
ling aan de Centrale Comm1ss1e voor de Sta
tistiek, welke den directeur van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek en den belang
hebbehde daarvan in kennis stelt. 

Artikel 6. 
De directeur van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek kan ontheffing verleenen van de 
verplichtingen, voortvloeiend uit het bepaal
de in artikel 2. 

Artikel 7. 
Het is verboden vragenlijsten te doen uit

gaan, 
1
voordat blijkens ee~ schri~telijke be

vestigmg van de bevoegde mstanbe overeen
komstig de artikelen 3 of 4 overeenstemrnJng 
j~ bereikt,. de Secretaris-Generaal van het ter 
zake bevoegde Departement van Algemeen 
Bestuur het onderzoek overeenkomstig arti
kel 5 toestaat of de directeur van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek overeenkomstig 
artikel 6 ontheffing verleend heeft. 

Artikel 8. 
Op de vragenlijsten, welke ingevolge arti

kel 7 voor een onderzoek worden gebruikt, 
wordt op een duidelijk zichtbare plaats ver
meld : ' ,.Voldaan aan mededeelingsplicht 
volgens Besluit 3 November 1942 (Neder
Iandsche Staatscourant n°. 214)". 

Artike! 9. 
(1) De uitkomsten van een statistisch 

onderzoek worden ter kennis gebracht van 
dei;i directeur van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek, indien deze daartoe den 
wens.ch te kennen heeft gegeven: 

(2) De artikelen 4, 5 en 7, lid 3 tot en met 
7, van de wet van ,28 December 1936 (Staats
blad n°. 639 DD) zijn ook ten aanzien van de 
aldus verkregen gegevens van toepassing. 

Artikel 10. 
(1) Hij, die handelt in strijd met het be-

• p_aalde in de artikelen 2, 5, eerste lid, 7, 8 of 9, 
eerste lid, wordt gestraft met hechtenis van 

• ten h'oogste zes maanden of geldboete van 
ten hoogste twee duizend gulden. 

(2) Het bij het eerste lid strafbaar gestelde 
feit wordt b~schouwd als een overtreding. 

(3) Indien het strafbare feit wordt begaan 
door of vanwege een rechtspersoon, wordt 
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de strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen hem, die tot het feit opdracht 
gaf of die de feitelijke leiding had bij het ver
boden handelen of het nalaten. 

Artikel 11. 

Van onderzoekingen, welke ten tijd; van de 
inwerkingtreding van dit besluit reeds be
gonnen, doch niet vol~ooid zijn, dient ~lsnog 
mededeeling te worden gedaan. De artikelen 
2 to·t en met 10 zijn van overeenkomstige 
toe passing . 

Artikel 12. 
Dit ·besluit treedt in werking op den dag 

na dien, waarop het in de Nederlandsche 
Sta11tscourant zal zijn afgekondigd. 

's-Gravenhage, 3 November 1942. • 
S.-G. Dep. v. H., N. en S ., H. M. HIRSCHFELD . 

Wnd. S.G. Dep. v. S. Z. , YERWEY, 

s.-G. n. v. w.. . D. G. w. SPITzEN. 

Wnd. S.G. Dep. v. F., M.RosT v. ToNNINGEN. 

{Stet. no. 215) 
3 November 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Vo!ksvoorlichting en -Kunsten betref
fende amateur dans- en amusements
orkesten (Amateur dans- en amuse
mentsorkestenbesluit 1942). 

Op grond van § I der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscol:nmissaris voor het tiezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

1). Dans~ en amusementsorkesten mogen, 
al dan niet, tegen betaling of vergoeding, 
slechts in het openbaar optreden, wanneer 
zij daarvoor vergunning hebben verkregen 
van den S~cretaris-Generi!,al van het Depar
tement van Volksvoorlichting en Kunsten . 

2) Ieder optfec;ien wor_dt als openbaa~ be
schouwd, tenzij het plaats vindt in een huise
lijken kring, bijgewoond door ten hoogste 
twintig personen, daaronder begrepen de 
leden van het optredende dans- of amuse
mentsorkest. 

3) De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Volksvoorlichting en Kunsten 
kan de vergunning, als bedoeld in artikel 1 , 
eerste lid, te alien tijde intrekken, alsmede 
te alien tijde aan de vergunning voorwaarden 
verbinden. 

Artikel 2 . 

Het verzoek tot het verkrijgen een.er ver
gunning geschiedt schriftelijk en bevat : 

1. den naam van het dans- of amusements
orkest, voor het op_tceden waarvan vergun
ning wordt . gevraagd; 

2. den naam en het adres van dengene, 
die met de leiding van het orkest is· belast; 

3. de· namen en de adressen van de leden 
van het orkest . 

Artikel 3. 
Het bepaalpe bij dit besluit is niet van toe

passing op dans-- en amusementsorkesten_, 
· waarvan all'e leden uitsluitend het beroep 
van amusementsmusicus uitoefenen. 
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Artikel 4. 
1) Hij, die in het openbaar in een dans- of 

amusementsorkest optreedt, zonder dat de 
in artikel 1, eerste lid, genoemde vergunning 
is verleend of nadat deze vergunning is in-
5"etrokli,!n, -wordt gestraft met geldboete van 
ten hoogste een duizend gulden of met hech
tenis van ten hoogste zes maanden. 

2) Hij, die in het openbaar in een dans- of 
amusementsorkest optreedt, zonder dat hij 
de door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Volksvoor!ichting en Kun
sten aan de vergunning verbonden voorwaar
den, bedoeld in artikel 1, derde lid, nakomt , 
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
vijfhonderd gulden of met hechtenis van ten 
Jwogste drie maanden. 

3) De bij de vorige leden strafbaar gestelde 
feiten zijn overtredingen. · 

Artikel 5. 
1) Dit besluit treedt den vijftienden dag 

na dien zijner afkondiging in werking. 
2) Het kan worden aangehaald als: Ama

teur dans- en amusementsorkestenb~sluit 
1942. 

's-Gravenhage, 3 November 1942. 

S.-G. v. h. FJep. v. V. en K ., T. GoEDEWAAGEN. 

(Stet. no. 215) 
3 November 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten, houden
de toegang tot uitvoeringen, vertoonin
gen en vermakelijkheden. 

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

Artikel 1. 

(1) Organisatoren van openbare uitvoe
ringen, vertooningen en vermakelijkheden, 
voor zoover deze geheel of gedeeltelijk✓Ji.et 
gebied bestrijken, waarvoor de zorg is toe
vertrouwd aan den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten, zijn verplicht den rechtmatigen 
houder van door dien Secretaris-Generaal 
uitgegeven toegangsbewijzen vrijen toegang 
te ver!eenen en een goede plaats te verschaf-

" fen. 
(2) Iedere uitvoering, vertooning of ver

makelijkheid wordt als een openbare be
schouwd, tenzij zij plaats vindt in een huise
lljken · kring, bijgewoond door ten hoogste 
twintig personen. 

Artikel 2. 

(1) Een toegangsbewijs geldt voor alle 
openbare uitvoeringen, vertooningen en ver
makelijkheden, indien zulks op het toegangs
bewijs uitdrukkelijk is vermeld; in and ere ge
vallen geldt een toegangsbewijs voor de op 
dat bewijs omschreven openbare uitvoerin
gen, vertooningen en vermakelijkheden. 

(2) Een toegangsbewijs is alleen geldig, 
wanneer het voorzien is van de handteeke
ning van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Vplksvoorlichting en Kun-

1-
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sten en van het portret en de handteekening 
van den houder. 

Artikel 3. 
(1) De organisator van een openbare uit

yoeri11:~· vertooning of vermakelijkhei,,. die 
m stnJd handelt met het in het eerste lid 
van artikel 1 bepaalde, wordt gestraft met 
geldboete van t~n hoogste driehonderd gulden 
of hechtenis van ten hoogste veertien dagen. 

(2) De in lid 1 strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

van zijn afkondiging. 
's-Gravenhage, 3 November 1942. 

S .G. v. h. Dep. v. V. en K ., T : GoEDEWAAGEN. 

(Stet. no. 232) 
5 Nouember -1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal vat} het Departement van · 
Financien tot wijziging van de wet van 
27 September 1892 (Staatsblad n°. 227) 
omtrent den accijns op het zout. 

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

Artikel 1. 

In artikel 59 , laatste lid, van de wet ·van 
27 September 1892 (Staatsblad n°. 227) wordt 
in de plaats van ,, 100: 105'! gelezen: 100: 
102½. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking met ·ingang 
van 1 Januari 1943. 

's-Gravenhage, 5 November 1942. 

Wnd. S.-G. u. h. Dep. u. F., H. POSTMA. 

(Stet. no. 2J 7) 
6 Nouemb gr 1942. BESLUIT van den Secre.:

taris-Generaal van ·het Departement van 
Haooel, Nijverheid en Scheepvaart, No. 
60321 J.Z., Directie van Handel en Nij
verheid, tot wijziging van het Distribu
tieheffingsbesluit 1939. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart; 

Gelet op § 1 van de Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 3 
van de Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied; 

Hee ft goedgevonden te bepalen: 
Artikel ~-

Na artikel 9 van het Distributieheffings
besluit 1939 wordt een nieuw artikel 9a in
gevoegd, luidende als vo1gt: 

1. Bij dwangbevel, medebrengende het 
recht om de goederen van dengene, die de 
hefting verschuldigd is, zonder~vonnis aan 
te tasten, kunen de ingevolge dit besluit 
verschuldigde gelden worden ingevorderd, 
indien de schuldenaar, na tot betaling te zijn 
aangemaand, in gebreke blijft aan zijn be-
talingsplicht te voldoen. • 
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2. Het dwangbevel wordt door de a·uto
riteit, die de hefting heeft vastgesteld , na 
verkregen goedkeuring van. den Secretar is
Generaal van het Departement van Handel , 

•Nijverheid en Scheepvaart . uitgevaardigd en 
executoir verklaard door den president van 
de arrondissementsrechtbank , in welker 
rechtsgebied de schuldenaar zijn woonplaats 
dan we! zijn zetel heeft . Indien het dwang
bevel is uitgevaardigd tegen een schuldenaar, 
die niet zijn woonplaats of zetel binnen Ne
derland heeft , wordt het dwangbevel execu
t oir verklaard door den president van de 
arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage. 

3 . Het dwangbevel wordt op kos.ten van 
den schuldenaar bij deurwaarders-exploot 
beteekend en ten uitvoer gelegd op de bij het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
ten aanzien van vonnissen en authentieke 
akten voorgeschreven· wijze. 

4 . Binnen dertig dagen na de beteekening 
staat verzet tegen het dwangbevel open door 
dagvaarding van den Staat voor de arrondis
sementsrechtbank, welker president het 
dwangbevel executoir heeft verklaard. 

5 . Het verzet schorst de tf!nuitvoerlegging 
van het dwangbevel. Deze schorsing kan in 
kort geding worden opgeheven. 

6. De rechter is vrij in de verdeeling van 
den bewijslast. 

Artikel 2 . 

Dit besluit wordt afgekondigd in de Neder
landsche Staatscourant. Het treedt in werking 
met ingang van den dag na dien zijner afkon
diging. 

's-Gravenhage, 6 November 1942. 
De S.-G. voornoemd, H. M. HIRSCHFELDT. 

(Stet. no. 237) ~ 

7 November 1942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, tot wijziging van arti
kel 120 der Ziektewet en van artikel 
1 van het Koninklijk besluit van 9 Juli 
1929, Staatsblad n°. 383 , tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 120, eerste 
lid, der Ziektewet , zooals dat besluit 
bij besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Za
ken van 27 Augustus 1941 (Ned. Staats
courant n°. 169· van I1}41) is gewijzigd_ 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de 
§ § 2 en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Nee 
derlandsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

Artikel 120 der Ziektewet wordt als volgt 
gewijzigd: 

Aan het eerste lid wordt een nieuwe vol
zin toegevoegd, luidende : ,,Het college bezit 
rechtspersoonlijkheid. ' ' . 

Ar ikel 2. 

Het Komnklijk besluit van 9 luli 1929, 
Staatsblad n°. 383, tot vaststelling van een al
gemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 120, eerste lid, der Ziektewet, 
laatstelijk gewijzigd bij besluit van den 
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Secretaris-Generaal va n het Departement 
van Sociale Zaken van 27 Augustus 1941 
(N ederlandsche Staatscourant n°. ·169) wordt 
a ls volgt gewijzigd : 

Aan het tweede lid "'.an artikel I wordt 
een nieuwe volzin toegevoegd, luidende: 
,,De voorzitter vertegenwoordigt het college 
in en buiten rechten. " . 

Artikel 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
De afkondigins van dit besluit zal in de 

Neder/andsche Staatscourant plaats v inden . 
's-Gravenhage, 7 November 1942. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. ·s. z., VERWEY. 

(Uitgeg . 4 Dec. 1942.) 

(Stet. no. 225) 
I 3 November 1942. BESL UIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, B.Z. No. 3 B.B., 
tot wijzi ging van zijn besluit van 15 Oc
tober 1942 ter uitvoering van artikel 1, 
eerste lid, onder I , van het Vestigings
besluit. 

Op grond van artikel 1, eerste lid, onder 1, 
van het Vestigingsbesluit (N°. 85/1942) ;o. 
het besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement .van Binn~nlandsche Zaken 
van 15 October 1942 tot aanvulling van het 
Vestigingsbesluit (Nederlandsche Staatscou
rant van 16 October 1942, n°. 202) en in 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 der Ver
ordening N°. 3/ 1940 van den R ijkscommissa
ris voor het bezett e Nederlandsche gebied 
wordt bepaald: 

Artikel 1. 

In artikel 1, lid 2, onder b, van het besluit 
van den Secretaris.-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken van 15 
October 1942, ter uitvoering van artikel 1, 
eerste lid, onder 1, van het Vestigingsbesluit, 
wordt in plaats van ,,Directeur van het Bu
reau Vluchtelingenzorg" gelezen : Directeur 
van het Evacuatie-Bureau. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking met ingang, 
van den dag zijner plaatsing in de Neder
landsche Staatscourant . 

' s-Gravenhage, 13 November 1942. 
De S.-G. v. h. Dep. v. B. Z . , FREDERIKS. 

( Uitgeg. 18 N ov. 1942.) 

(Stet. no. 223) 
16 November 1Q42 . BESLUIT van den Secre

taris-Generaa l van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
N°. 63695 E . O.A., Directie van Handel 
en Nijverheid , betreffenqe vervreemding 
enz. van roerende goederen. 

De Secretaris-Generaal van het Depart.e
ment van Handel , Nijverheid en Scheep
vaart; 

Ge!et op § I van de Vetordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van den 
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•Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

Hee ft goedgevonden te bepalen : 

Artikel 1. 
Dit besluit verstaat onder: 
Secretaris-Generaal: den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Handel, Nij-
verheid en Scheepvaart; • 

ondernemer: iederen ondernemer, voor 
zoover deze niet werkzaam is op het gebied 
der voedselvoorziening, als omschreven in 
artikel 1 van het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 (Verordening N°. 69/1941). 

Artikel 2. 
1. Het is aan door den Secretaris-Generaal 

aan te wi.i.zen ondernemers verboden zonder 
zijn schriftelijke vergunning de door hem aan 
te wijzen roerende goederen te vervreemden, 
af te levere11 of te vervoeren, alsmede het 
doen verrichten van deze handelingen. 

2 . Aan vergunningen, als bedoeld in het 
eerste lid, kunnen voorwaarden en beper-
kingen worden verbonden. . 

3. Niet-naleving van een voorwaarde of . 
een beperking, als bedoeld in het tweede lid, 
of overdracht van een vergunning zonder 
t_oestemming van den Secretaris-Generaal 
lnaakt de vergunning ongeldig. 

Artikel 3 . 
1. Krachtens artikel 2, lid 1, aangewezen 

ondernemers zijn verplicht binnen twee da
gen na den dag hunner aanwijzing en over
eenkomstig door den Secretaris-Generaal te 
stellen regelen opgave te doen van de krach
tens genoemd artikel aangewezen goederen. 

2. De Secretaris-Generaal kan op verzoek 
een langeren termijn toestaan dan in licl 1 
genoemd. 

Artikel _4. 
1. Daartoe door den Secretaris-Generaal 

aangewezen ondernemers zijn verplicht de 
door den Secretaris-Generaal aan te wijzen 
roerende goederen, waarover zij feitelijk of 
rechtens de beschikking hebben: 

a. op te slaan op door dezen aan te geven 
plaatsen; 

b. ter beschikking te stellen en af te leveren 
aan door dezen aan te wijzen personen of 
lichamen; vaxi'het tijdstip deter beschikking 
stelling af zijn tie goederen eigendom van den 
aangewezen persoon of het aangewezen 
lichaam. 

2. De Secretaris-Generaal bepaalt den ter
mijn, waarbinnen de in lid I bedoelde ver
plichtingen moeten worden nagekomen, als
mede de vergoeding, waartegen de terbe-
schikkingstelling plaats vindt. 

Artikel 5. 
De Secretaris-Generaal kan de hem bij dit 

besluit gegeven bevoegdheden overdragen 
aan door hem aan te wijzen instanties. 

Artikel 6. 
Aanwijzingen krachtens dit besluit worden 

niet gedaan dan in de gevallen, waarin zulks, 
naar het oordeel van den Secretaris-Generaal , 
in verband met maatregelen op het gebied 
van den afvoer van burgerbevolking ge
wenscht is. 

! .. 
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Artikel 7. 
De voorschriften van dit besluit gelden 

als voorschriften, bedoeld in artikel 1, lid 1, 
onder 2, van het Economisch Sanctiebeslui t 
1941. 

Artikel 8 . 
Het besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. . 
's-Gravenhage, 16 November 1942. 

De S .-G. voornoemd, H . M. HrnSCHFELD.T. 

(Stet. no. 227) 
I 7 November 1942. BESLUIT van de Sec~

tarissen-Generaal van de Departementen 
van Waterstaat, van Binnenlandsche 

• Zaken en van Sociale Zaken, ter uitvoe
ring van de Verordening N°. 116/1942 
van den Rijkscommissaris voor het be
z~t~e Nederlands_che gfrbi~d, ter bespoe
d1gmg van het m- en U1tladen bij het 
spoorweg- en binnenscheepvaartverkeer. 

Op grond van artikel 4, eerste en tweede lid 
van de Verordening N°. u6/1942 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied ter bespoediging van het in
en uitladen bij het spoorweg- en binnen
scheepvaartverkeer wordt bepaald : 

Artikel 1. 
De burgemeester van een gemeente, aan

gewezen krachtens artikel 3 van de Verorde
ning N°. u6/1942 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, be
paalt in over leg met den stationschef en met 
den bevrachtingscommissaris, in wier ambts
gebied de gemeente gelegen is, het aantal 
personen, dat zal worden aangewezen om 
dee! uit te maken van een laadploeg. 

Artikel 2: 
Voor de deelneming in een ploeg komen 

uitsluitend in aanmerking: 
a) zij, die zich daartoe vrijwillig melden; 
b) zij, die daartoe op grond van hun dienst

verhouding tegenover de gemeente verplicht 
kunnen word en; 

c) zij, die krachtens het bepaalde in de 
Verordening N°. 42/1941 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied, sedert gewijzigd, daartoe verplicht zijn. 

Artikel 3. 
1. De diensten kunnen per 24 uur gedu

rende ten hoogste zes uur en gedurende niet 
meer dan drie achtereenvolgc;nde dagen 
worden gevorderd. 

2. De diensten moeten ook op Zon- en 
feestdagen worden verricht. 

Artikel 4. 
1. Indien·de vervoerder dit verlangt, stelt 

de burgemeester hem terstond de laadploeg 
ter beschikking. Ten behoeve van het binnen
scheepvaartverkeer stelt de· burgemeester de 
ploeg slechts ter beschikking; indien de be
vrachtingscommissaris dit eveneens wenscht. 

2. De laadploeg ontvangt van den burge
meester bevel om op te treden. 

3 . De vergoedingen voor het in- en uit
laden worden <;loor den burgemeester in over
eenstemming met den Gemachtigde voor den 
Arbeid vastgesteld en uitbetaald. 

• 
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Artikel 5. 
Degene, die aangewezen is om in de ploeg 

werkzaamheden te verrichten, moet: 
a) zich gereedhouden op den tijd, en op de 

plaats, in het bevel vermeld, zoo mogelijk 
met het opgegeven materiaal; 

b) gedurende den in het bevel aangegeven 
tijd de door den in _ar_tikel 6 bedoeld_en per
soon gegeven aanw1Jz1ngen ten aanz1en van 
het in- en uitladen opvolgen. 

Artikel 6 . 
De leiding van het in- en uitladen berust 

bij dengene, die daartoe door den vervoerder 
aangewezen is. 

Artikel 7. 
De bevoegde Rijksinspecteur van het Ver- -

keer of de bevoegde Bevrachtingscommissa
ris verleent den vervoerder op zijn verzoek 
medewerking bij het verkrijgen van de noodi
ge vervoermiddelen; de burgemeester doet 
desgelijks ten aanzien van de noodige gereed
schappen en werktuigen. 

Artikel 8. 
1. Hee ft de-vervoerder de geloste goederen 

& bewaring gegeven bij een derde, dan stelt 
deze die goederen slechts tegen betaling van 
de daarvoor verschuldigde vracht, voor
schotten, arbeidsloonen, kosten voor het ge
bruik van vervoermiddelen, gereedschap
pen, werktuigen, opslagruimten en andere 
kosten ter beschikking van den rechthebben
de. De rechthebbende is door dezen maatregel 
van den vervoerder gebonden, also! hij zelf 
daartoe opdrachf had gegeven. 

2. De burgemeest~r is bevoegd, op verzoek 
van den vervoerder, de geloste goederen, 
welke niet binnen vier weken zijn afgehaald, 
zoo goed mogelijk te verkoopen. Goederen, 
welke door hun bederfelijken aard, wegens 
hun geringe waarde of om andere redenen 
niet voor opslag geschikt zijn, kunnen on
middellijk na de uitlading worden verkocht. 
Hetzelfde geldt voor goederen, welker waarde 
door opslag one'venredig zou dalen, of wan
neer de opslagkosten niet in verhouding zou
den staan tot de waarde der goederen. De 
verkoop mag slechts geschieden met inacht
neming van de voorschriften van de Rijks
bureaux voor Handel en Nijverheid of van 
het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening 
in Oorlogstijd. 

3. De burgemeester stelt de opbrengst van 
den verkoop onder aftrek van de vracht en 
van alle in net eerste lid bedoelde kosten ter 
beschikking van den• rechthebbende. · 

Artikel 9. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den dag, volgende· op d ien van zijn plaat
sing in de N ederlanddsche Staatscourant. 
S.-G. v. h. Dep. v. W., D. G. W. SPITZEN. 

S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S . Z., VERWEY. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat; 

Gelet op artikel 3 van de Verordening N°. 
u6/1942 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied ter be
spoediging van het in- en uitladen bij het 
spoorweg- en binnenscheepvaartverkeer; 

Aanvulling L. & S . 1942 
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Hee ft goedgevonden: 
te bepalen, dat in de volgende gemeenten 

bijzondere laadploegen moeten worden ge
vormd: 

Aarle-Rixtel, Alblasserdam, Alkmaar, Al
melo, A!phen a/d Rijn, Amersfoort, Amster
dam, Apeldoorn, Arnhem, Beek en Donk, 
Bergen op Zoom, Bodegraven, den Bommel, 
Born, Breda, Breskens, Brielle, Budel, Delft, 
Delfzijl, DeveQter, Dinteloord, Doesburg, 
Doetinchem, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, 
Enschede, Geldermalsen, Gilze-Rijen, Go
rinchem, Gouda, 's-Gravenhage, Groningen, 
Haarlem, Hatderwijk, Harlingen, Heenvliet, 
Heerlen, Den Helder, Helmomd, Hendrik
Ido-Ambacht, Hengelo, 's-Hertogenbosch, 
Hillegom, Hilversum, Hoogeveen, Langedijk, 
Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Lemmer, 
Maasbracht, Maastricht, Meppel, Middelhq_r
nis, Naaldwijk, Nieuw-Beijerland, Numans
dorp, Nijkerk, Nijmegen, Onstwedde, Oss, 
Oud-Beijerland, Oudewater, St. Philipsland, 
Puttershoek, Renkum, Rhenen, Roermond, 
Rotterdam, Sassenheim, Sas van Gent, 
Schiedam, Sliedrecht, Sneek, Stavoren, Stein, 
Terneuzen; Texel, Tholen, Tie!, Tilburg, 
Utrecht, Veendam, Veghel, Venlo, Vlaardin
gen, Vlissingen, Vreeswijk, Wageningen, 
Weert, Wemeldi_nge, Wieringermeer, Woer
den, Wormerveer, IJsselstein, Zaandam, 
Zaltbommel, Zevenbergen, Zierikzee, Zut
phen, Zwartsluis, Zwolle, Zwijndrecht; 

Bepaalt, dat deze beschikking in de Ne
derlandsche Staatscourant zal word en ge
plaatst. 

's-Gravenhage, 17 November 1942. 
De S.-G. voornoemd, D. G. W. SPITZEN. 

(Stet. no. 245) 
17 November 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Financien, houdende nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 5 Juni 
1912 (Staatsblad n°. 181) tot uitvoering 
van artikel 123 van de wet van 20 Juni 
1862 (Staatsblad n°. 62). 

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

Artikel 1. 

In artikel 1 van het Koninklijk besluit van 
5 Juni 1912 (Staatsb/ad.n°. 181), gewijzigd bij 
dat van 20 Februari 1918 (Staatsblad r.0 • II6) 
en dat van II November 1920 (Staatsb/ad n°. 
813), wordt het onder het hoofd ,,Provincie 
Zuid-Holland" vermelde vervangen door: 

Rotterdam. Het gedeelte van de gemeente 
Rotterdam Rechtermaasoever, dat begrensd 
wordt door de Nieuwe Maas, en een lijn, loo
pende van den meest zuidwestelijk gelegen 
hoek van den mond van de Merwedehaven 
in hoofdzakelijk noordelijke richting langs de 
grens van de gemeenten Rotterdam en 
Schiedam tot aan de kruising van de grenzen 
tusschen de gemeenten Rotterdam, Schie
dam, Schipluiden en Delft; daarna in ooste
lijke richting de grens tusschen de gemeen
ten Rotterdam en Delft en die tusschen de 
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gemeenten Rotterdam en Pijnacker volgend 
tot het punt, waar de grenzen van de gemeen
ten Rotterdam, Pijnacker en Berke) samen
komen, verder in zuidoostelijke richting de 
grens tusschen de gemeenten Rotterdam en 
Berke) volgend tot het punt, waar deze grens 
in noordoostelijke richting ombuigt; vanaf 
dit punt verder in zuidoostelijke richting door 
het midden van de Overschiesche Watering 
langs den Bovendijk overgaa.nde naar de aan 
den westkant van den Scherpendrechtsche
weg gelegen Watering; verder door de Wate
ring aan den noordwestkant van den Klei
weg tot aan den westkant van de Scherpen
drechtschekade ; deze kade verder volgend 
tot aan de noordelijke spoorsloot van de 
Ceintuurbaan, daarna in oostelijke richting de 
Ceintuurbaan volgend tot aan den zuidkant 

- van den Spiegelnisserweg ; dezen weg volgend 
tot aan den Terbregscheweg, daarna in zui
delijke richting tot aan den Nieuwerkerk
schen tocht; dezen in oostelijke rich ting vol
gend tot aan clen Middeltocht; van daar in 
zuidelijke richting tot aan de Ringvaart; de 
Ringvaart in westelijke richting volgend tot 
.ran de Hoeklaan ; van daar in zuidelijke rich
ting door de I]sselmondschelaan tot aan den 
I]sseldijk; dan verder weder in zuidelijke 
richting tot aan het grenspunt van de ge
meenten Rotterdam en Krimpen aan den 
I]ssel. 

Schiedam, de geheele gemeente. 
Delft, de geheele gemeente. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag, 
volgende op dien van zijn afkondiging in de 
Nederlandsche Staatscour.ant. 

' s-Gravenhage, 17 November 1942. 
Wnd. S ,_-G. v. h. Dep. v. F., H. POSTMA. 

(Stet. no. 225) 
18 November 1942. Bt:SLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
N°. 63176 J.Z., Directie van Handel en 
Nijverheid, in zake de I]kwet 1937 
(Staatsblad n°. 627} (wijziging van het 
Reglement op de maten, gewichten, 
meet- en weegwerktuigen 1939}. 

De Secreta?is-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart; 

Gelel: op de artikelen 6, 11 en 14 der I]kwet 
1937 (Staatsblad n°. 627} en in overeenstem
ming met de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette N ederlandsche ge bied; 

Heeft goedgevonden te bepa!en: 

Artikel 1. 

Het Reglement op de maten, gewichten. 
meet- eh weegwerktuigen 1939, zooals hl' 
krachtens besluit van 5 Maart 1941, nc. 
10835, Directie van Handel en Nijverheid, 
moet worden toegepast, wordt gewijzigd als 
~d: • 

In artikel 8, 3°., vervallen de woorden: 
,,met veranderlijken evenwichtsstand". 
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AJ tikel 2 . 
Dit besluit wordt afgekondigd in de Ne

derlandsche Staatscourant. Het treedt in wer
king met ingang van den dag na dien zijner 
afkondiging. • 

's-Gravenhage, 18 November 1942. 
De Secr.-Gen. voornoemd, H. M. HIRSCHFELD. 

( Uitgeg. 18 Nov. 1942.} 

(Stet. no. 232} 
19 November 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, W etenschap en Kultuur
bescherming, N°. 332 O.W.K., hou
dende aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 22 Augustus 1906 (Staatsblad 
n°. 229}, waarbij worden aangewezen de 
buitenlandsche instellingen en de bui
tenlandsche getuigschriften, bedoeld in 
artikel 134 der hooger-onderwijswet. 

Op grond van § l der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald; 

Artikel 1. 

Artikel l van het Koninklijk besluit wordt 
onder ,.B. In de faculteiten der godgeleerd
heid, der rechtsgeleerdheid en der letteren en 
wijsbegeerte" aangevuld met: 

12°. het geruigschrift van met goed gevolg 
afgelegd ,.esame di maturita classica" van een 
,.liceo classico" in ltalie . 

Artikel 2. 
Dit be'S1uit treedt in werking op den dag 

. van zijn afkondiging. 
's-Gravenhage, 19 November 1942. 

S.-G. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 

( Uitgeg. 27 November 1942.) 

(Stet, no. 230) 
21 November 1942. BESCHIKKING van 

den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandscbe Zaken, be
treffende wij ziging en aanvulling van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934 (Staatsblad 1933, No. 
783), laatstelijk gewijzigd bij beschik
king van 6 Januari 1942 (Nederlandsche 
Staatscourant van 6 Januari 1942, No. 
3). 

Op grond van § 2 van de Verordening No. 
137/1940 en in overeenstemming met de§§ 2 

en 3 van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rij kscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, bepaal ik als volgt: 

Artikel ~-
In het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 

Rijksambtenaren 1934 worden de navolgende 
wijzigingen en aanvullingen aangebracht : 

A. Gerekend van 1 J anuari 1942 : 
I. In bijlage B I: 
Na groep 4a en hetgeen dat1ronder is ver-

meld, wordt opge!'lomen: · 
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Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie. 

Instrumentmaker 2e klasse. *) 
Monteur 2e klasse, *) 
terwijl aan den voet van de betreffende blad. 
zijde een noot wordt opgenomen, luidende: 

*) In dit ambt is bet loon in een derde of 
vierde klasse gemeente gelijk aan dat in een 
der tweede klasse. 

II. In bijlage BI: 

1 
In groep 3, afdeeling Landbouw en Vls

scherlj, vervalt onder bet onderdeel Veeart , 
senijkundige dienst het ambt van Verwar
mingsstoker-vakman bij idem (= de Rijks
seruminrichting). 

In groep 5a wordt na de afdeeling ·water
staat en hetgeen daaronder is vermeld, opge
nomen: 

Landbouw en Vlsscherlj. 
Veeartsenijkundige dienst. 

Monteur bij de Rijksseruminrichting. 

III. In bijlage A I: 
In schaal 90,_ afdeeling Flnanclen, wordt 

na bet onderdeel Rijksinkoopbureau en het
geen daaronder is vermeld, opgenomen: 

Rijksgebouwendienst. 
Bureelambtenaar. 

IV. In bijlage B I : 
In groep 6, afdeeling W aterstaat, onder

deel Rijkswaterstaat, wordt in plaats van ,,2e 
Machinist, machinist-stoker of hulp-machi
nist van ,,Noord"" gelezen·: Machinist op de 
,,Noord". 

V. In bijlage A I: 
Na schaal 221 en hetgeen daaronder is ver

meld, wordt opgenpmen: 
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SCHAAL 222. 
f 3420-f 5580, 12 jaar. 

12 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Blnnenlandsche Zaken. 

Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie. 

Accountant bij het Hoofdbestuur . 
In schaal 237 vervalt de afdeeling Blnncn

landsche Zaken met hetgeen daaronder is 
vermeld. (Staatsbedrijf der Posterijen, Tele
graiie en Telefonie. Accountant bij het 
Hoofdbestuur). 

VI. In bijlage A I: 
Het onderdeel Loodswezen, betonning, be

bakening en verlichting, thans voorkomende 
onder de afdeeling Defensle, wordt overge
bracht naar de afdeeling Waterstaat, terwijl 
in de schalen 33, 212 en 245 onder genoemd 
onderdeel worden opgenomen de ambten 
resp. van Teekenaar, Inspecteur en Hoofd
ingenieur van scheepsbouw; in verband hier
mede wordt in_ de nagenoemde schalen: 

a. of het onderdeel Loodswezen enz. met 
hetgeen daaronder is vermeld onder de af
deeling Defensle geschrapt en dit onderdeel 
onder de afdeeling Waterstaat als laatste 
inschrijving wederopgenomen, met vermel
ding daaronder van bet (de) achter de be
treffende schaal genoemde ambt(en) (zie 
bijvoorbeeld schaal 1 hiema); 

b. of voor de afdeeling Defensle gelezen: 
Waterstaat (zie bijvoorbeeld schaal 9 hier-
na). • 
schaal 1: Machineschrijver. 
schaal 9: Loodskweekeling 2e klasse. 
schaal 10: Schrijver 2e klasse. 

Schrijver 2e klasse bij het proef
station der kustverlichting. 

schaal 20: Scheepsdiepgangmeter, tevens 
schrijver. , 

schaal 33: Klerk *) (met behoud van de 
noot). 
Teekenaar. 

schaal 36: Amanuensis bij het proefstation 
der kustverlichting. 

schaal 40: Loodskweekeling 1e klasse. 
Machinedrijver aan boord van 
een stoombetonnings- en verlich
tingsvaartuig. 

schaal 42: Magazijnbeheerder bij het proef
station der kustverlichting. 

schaal 51: Schrijver 1e klasse. 
Schnjver 1e klasse bij bet proef
station der kustverlichting. 

schaal 56: Hoofdlichtwachter bij 's Rijks✓ 
kustverlichting. 

schaal 58; Kwartiermeester. 
Loodsschipper 3e klasse. 
Machinist-motordrijver. 
Machinist-motordrijver aan boord · 
van een motorbetonnings- en 
verlichtingsvaartuig. 
1e Lichtwachter-stuurman aan 
boord van een lichtschip. 

schaal 66: Machinedri jver. 
schaal 68: Hulpbinnenloods 2e categorie. 
schaal 74: Schipper aan boord van een mo· 

torbetonnings- en verlichtings, 
vaartuig. 

.. 
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schaal 78: Opzichter bij 's Rijks kustver
lichting. 

schaal 79: Machinist bij 's Rijks kustver
lichting, tevens belast met den 
misthoom te Hoek van Holland. 
Machinist bij 's Rijks kustver
lichting, tevens belast met den 
misthoorn te Vlissingen. 

schaal 85: Hulpbinnenloods 1e categorie. 
Loodsschipper 2e klasse. 

schaal 90: Bureelambtenaar. 
schaal 92: Chef-instrumentmaker bij 'sRijks 

kustverlichting. 
schaal 100: Hulpzeeloods. 

2e Gezagvoerder aan board van 
een lichtschip. 

schaal 101: .Binnenloods der 3e categorie. 
schaal 112: Adjunct-commissaris. 
schaal 123: BiQDenloods der 2e categorie. 

Machinist aan board van een 
lichtschip. 
If! Gezagvoerder aan board van 
een lichtschip. 

schaal 129: Machinist aan board van een 
stoombetonnings- en verlich
tingsvaartuig. 

schaal 132: Commissaris en ontvanger der 
loodsgelden 3e categorie. 

schaal 133: Binnenloods der 1e categorie. 
schaal 135: Zeeloods in het 1e en 2e district. 

Zeeloods in het 3e district ter 
standplaats Willemsoord. 

schaal 138: Bouwkundig ambtenaar 2e klasse 
schaal 142: Bureel.ambtenaar 1e klasse, chef 

de bureau. 
schaal 147: Machinist bij het loodswezen in 

het 1e en 2e district. 
schaal 151: Technisch ambtenaar bij 's Rijks 

kustverlichting. 
schaal 155: Commissaris en ontvanger der 

loodsgelden 2e categorie. 
schaal 157 : Machinist bij het loodswezen in 

het 3e, 4e/ 5e en 6e district. 
schaal 166 : Bouwkundig ambtenaaneklasse. 

1e Technisch ambtenaar bij 
's Rijks kustverlichting. 

schaal 171: Loodsschipper 1e klasse, 1e en 
2e district. 

schaal 186: Commissaris en ontvanger der 
loodsgelden 1e categorie. 

schaal 187: Loodsschipper 1e klasse, 3e, 4e/ 
5e en 6e district. 

schaal 2 12 : Electrotechnisch ingenieur bij 
s Rijks kustverlichting. 
Inspecteur. 

schaal 243: Chef van den technischen dienst 
der kustverlichting. 
Hoofdingenieur vanscheepsbouw. 

In de schalen 28, 52, 141 en 148, afdeeling 
Defensle, vervalt het onderdeel Loodswezen, 
betonning, bebakening en verlichting en het
geen daaronder is vermeld, en wordt na even
genoemde afdeeling opg~nomen: 

(schaal 28) Waterstaat. 
Loodswezen, betonning, bebakening en · 

verlichting. 
Concierge bij het gebouw voor wacht- en 

slaaplokalc;:n voor loodspersoneel te Hoek 
van Holland. 

• 
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(schaal 52) Waterstaat. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. / 
Machinist bij den misthoorn te Nieuwesluis. 

(schaal 141) Waterstaat. 
Loodswezen; betonning, bebakening en 

verlichting. 
Ambtenaar ·voor opnemingswerkzaamheden 

ten dienste van het loodswezen. 
(schaal 148) '\Vater taat. 

Loodswezen., betonning, bebakening en 
verlichting. 

Schipper aan board van een stdombeton
nings- eri verlichtingsvaartuig. 

Zeeloods, belast met den dienst van stuur-
• man aan board van de stoomloodsvaartui

gen in het 3e, 4e/5e en 6e district *) (met 
behoud van de noot). 

Zeeloods in het 3e district, uitgezonderd ter. 
standplaats Willemsoord. 

Zeeloods in het 4e/5e en 6e district. 
In de schalen 93 en 247 wordt onder de 

afdeeling Waterstaat als laatste inschrijving 
opgenomen: 
(schaal 93) Loodswezen, betonning, 

bebakening en verlichti'ng. 
Teekenaar 1e klasse. 
(schaal 247) Loodswezen, betonning, 

bebakening en ver/ichting. 
Directeur. 

In schaal 140 wordt na de afdeeling Finan. 
cliin en hetgeen daaronder is vermeld, opge-
nomen: Waterstaat. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Technisch ambtenaar bij het loodswezen *) 
(met toepasselijkverklaring op dit ambt van 
de reeds aan den voet van de betreffende 
bladzijde voorkomende noot). 

In schaal 230 vervalt de afdeeling Defensle 
met hetgeen daaronder is vermeld (Loods
wezen, betonning, bebakening en verlichting. 
Chef van den bouwkundigen dienst) . 

In bijlage A II: 
Onder de hoofden f 630 ten hoogste en 

f 675 vast vervalt de afdeeling Defens1e met 
hetgeen daaronder is vermeld en wordt onder 
de afdeeling Waterstaat als laatste inschrij
ving opgenomen: 
(f 630 t .h .) Loodswezen, betonning, 

' bebakening en verlichting. 
Lichtwachter der 4e klasse bij 's Rijks kust

'(erlichtin!r. 
(f 675 vast) Loodswezen, betonning, 

bebakening en verlichting. 
Kantoorlooper te Hellevoetsluis. 

Onder het hoofd f 900 ten hoogste wordt 
voor de afdeeling Defensle gelezen: Water• 
staat. 

Onder het hoofd f 8100 yast wordt na de 
afdeeling Hooge Colleges van Staat en het
geen daaronder is vermeld opgenomen: 

Waterstaat. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Inspecteur-Generaal. 
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In bijlage B I: 
Onder de groepen r, 2, 2a, 3, 3a en 4 ver

valt onder de afdeeling Defensle bet onder
deel Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting met betgeen daaronder is vermeld 
en wordt dit onderdeel onder de afdeeling 
Waterstaat als Iaatste inscbrijving weder op
genomen, met vermelding daaronder van bet 
(de) acbter de betreffende groep genoemde 
ambt(en) : 
groep r : Kantoorlooper (met uitzondering 

van dien te Hellevoetsluis). 
Scbeepsdiepgangmeter, tevens 
kantoorlooper. 

groep 2: Werkman bij bet betonningsmaga
zijn. 

groep 2a: Kantoorlooper-telefonist . . 
Licbtwacbter der 2e klasse bij 
's Rijks kustverlicbting *) (met 
beboud van de noot). 
Matroos. 
2e Matroos aan boord van een mo
torbetonnings. en verlicbtingsvaar
tuig. 
2e Matroos aan boord van een 
stoombetonnings- en verlichtings
vaartuig. 
Motordrijver der 2e klasse bij 
's Rijks kustverlicbting *) (met 
beboud van de noot) . 
Roeier 2e klasse. 

groep 3 : 2e Stoker. 
groep 3a: Lichtwacbter-kok aari boord van 

een lichtschip. 
Licbtwacbter-motordrijver aan 
boord van een lichtschip. 
2e Lichtwacbter aan boord van een 
licbtscbip. 
re Matroos aan boord van een mo
torbetonnings- en verlichtings-
vaartuig. . 
Stoker bij 's Rijks kustverlich
ting *) (met beboud van de noot) . 

groep 4: Lichtwacbter der re klasse bij 
's Rijks kustverlichting *) (met 
beboud van de noot) . 
Matroo~motordrijver. 
Matroos-motordrijver aan boord 
van een motorbeto'nnings- en ver
lichtingsvaartuig. 
re Matroos aan boord van een 
stoombetonnings- en verlichtings
vaartuig. 
Motordrijver der 1e klasse bij 
's Rijks kustverlichting. 
Roeier re klasse. 
Stoker aan boord van een stoom
betonnings- en verlichtingsvaar
tuig. 

In de groepen 4a, 5a en 6a vervalt de af
deeling Defensle met hetgeen daaronder is 
vermeld (Loodswezen enz.) en wordt bet on
derdeel Loodswezen, betonning, bebakening 
en verlichting onder de afdeeling )Vaterstaat 
als laatste inscbrijving weder opgenomen, 
met vermelding daaronder van bet (de) acb
ter de betreffende groep genoemdeambt(en): 
groep 4a: Matroos-kok. 
groep 5a: Instrumentmaker bij het proefsta

tion der kustverlicbting. 

Monteur bij idem. 
re Stoker. 
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groep 6a: Instrumentmaker re klasse. bij bet 
proefstation der kustverlichting. 
Monteur re klasse bij idem. 

VII. In bijlage A I: 
In schaal 90, afdeeling Flnanclen, onder

deel Rijksinkoopbureau, ·worden de ambten 
van Calculator en Correspondent geschrapt. 

In de schalen 184 en 219, afdeeling Flnan
clen, wordt bet onderdeel Rijksinkoopbureau 
met bet ambt resp. van Hoofdcommies en 
Referendaris gescbrapt. 

In bijlage A II: 
Het hoofd f 3240 ten hoogste komt met 

betgeen daaronder is vermeld (Flnanclen. 
Rijksinkoopbureau. Assistent-inkooper.) te 
vervallen. 

Onder bet boofd f 3600 ten hoogste, afdee
ling Fluanclen, wordt na bet onderdeel Be
Jastingdienst en betgeen daaronder is ver
meld, opgenomen: 

Rijksinkoopbureau. 
Assistent-inkooper 2e klasse. 

Na bet boofd f 3780 ten hoogste en bet
geen daaronder is vermeld, wordt opgeno-
men: f 4060 ten hoogste. 

F lnanclen. 
Rijksinkoopbureau. 

Assistent-inkooper re klasse. 
VIII. In bijlage A I: 
In de scbalen r, ro en 51, afdeeling Land

bouw en Vlsscherlj, wordt na bet onderdeel 
Veeartsenijkundige dienst en betgeen daar
onder is vermeld, opgenomen : 
(scbaal r) RijkS2uivelstation te Leiden. 
Macbinescbrijver. 
(scbaal ro) Rijkszuivelstation te Leiden. 
Scbrijver 2e klasse. 
(scbaal 51) Rijkszuivelstation te Leiden. 
Scbrijver re klasse. 

In scbaal 62 vervalt de afdeeling Land
bouw en Vlsscherlj met betgeen dafronder 
is vermeld (Rijkszuivelstation te Leiden 
Controleur.) 

In scbaal 90, afdeeling Landbouw en Vls
scherij, onderdeel Rijkszuivelstation te Lei
den, wordt in plaats van ,,Administratief 
ambtenaar (boekbouder)" gelezen: Admi
nistratief ambtenaar. 

IX. In bijlage A I : 
In scbaal 33, afdeeling Opvoedlng, Weten 

schap . en Rultuurbeschermlng, onderdeel 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg, wordt 
na de bestaande inscbrijving opgenomen: 
Teekenaar 2e klasse. 

In de scbalen 93 en 123, afdeeling Opvoe
dlng, Wetenschap en Kultuurbeschermlng, 
wordt na het onderdeel Rijksuniversiteite_n, 
en Technische Hoogeschool en hetgeen daar
onder is vermeld opgenomen : 
(scbaal 93) Rijksbureau voor de Mon.zorg. 
Teekenaar re klasse. 
(scbaal 123) RijksbuceatJ voor de Mon.zorg. 
Wetenscba.ppelijk assistent. 

In scbaal 184, afdeeling .Opvoedlng, We
tenschap en J(ultuurbe&chermlng, vervalt 
bet onderdeel Rijkspenningkabinet met bet 
daaronder vermeld ambt van Directeur. 



1942 
,, 

Schaal 185 komt met hetgeen daaronder is 
vermeld (Opvoedlng, Wetimschap en l{ul
tuurbeschermlug. Rijksbureau voor de Mo
numentenzorg. Archit(;ct.) te vervallen. 

In schaal 205, afdeeling Opvoedlng, We
teuscha1i en Kultuurbeschermlng·, wordt na 
bet onderdeel Rijksuniversiteiten en , Tech
n_ische Hoogeschool en hetgeen daarond~r is 
vermeld, opgenomen: 

Rijksbureau voor de Monumer,tenzorg. 
Conservator. 

Rijkskabinet van Schilderijen, 
Directe4r. 

Rijkspenningkabinet. 
Directeur. 

In schaal 212 wordt onder cje afdeeling 
Opvoedlng·, Wetenschap en Kultuurbescher
mlng als eerste inschrijving opgenomen: 

Rijksbureau voor de ivlonumentenzorg. 
Architect. 

In -schaal 219, ·afdeeling Opvoedlng, We
tenschap en Kultuurbeschermlug, onderdeel 
Rijksbureau voor de ·M onumentenzorg, wordt 
in plaats van ,,Referendaris, hoofd eener af
deeling" gelezen: Hoofdconservator. 

In bijlage A II· 
Het hoofd f 4500 vast komt met hetgeen 

daaronder is vermeld (Opvoedlng, Weten• 
schap en Kultuurbeschermlug. Rijkskabi~ 
net van Schilderijen. Directeur.) te verval
len. 

In bijlage B I : 
In groep 2, afdeeling Opvoedlng, Weten

schap en KultuurbescheniiJng, wordt na bet 
pnderdeel Rijkskabinet van Schilderijen en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen : 

Rijkspenningkabinet. 
Museumbediende. 

X. In bijlage A I : 
• In schaal 204 wordt als -laatste inschrijving 

opgenomen: 
1\' aterstaat. 

Rijkswaterstaat. 
Landmeter bij den meetkundigen dienst van 

de directie Algemeene Dienst. 
XI. In bijlage B I: 
In groep 4, afdeeling Waterstaat, onder-. 

deel Rijkswaterstaat, wordt in de opsomming 
achter ,,Brugwachter:" als eerste inschrijving 
opgenomen : aan de Diezebrug te 's-Herto
genbosch. 

Xii. In bijlage A I : 
In schaal 41, afde'eling Waterstaat, onder

deel Rijkswaterstaat, vervalt in de opsom
ming achter ,,Sluismeester te :". de vermel
ding ,,Nieuwesluis". 

In bijlage B I: 
I:g, groep 5a, afdeeling 1Vaterstaat, onder

deel Rijkswaterstaat, wordt in de opsomming 
achter ,,Sluiswachter:" na ,,Katerveer" opge
nomen: Nieuwesluis. 

XIII. In bijlage A I: 
In de schalen 61 en 92, afdeeling Land

bouw en Vlsscherlj,-wordt na bet onderdeel 
Rijkslandbouwproefstations en hetgeen' daar. 
onder is vermeld, opgenomen: , 
(schaal 61) ,PJantenziektenkundige dienst. 
Analist. 
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(schaal 92) Plantenziektenkundige dienst . 
Analist 1e klasse. 

In schaal 212, afdeelrng Landbouw en 
Vlsscherij, onderdeel Plantenziekt_enkundige 
dienst, wordt na de bestaande inschrijvingen 
opgenoi:p.en: · 
Scheikundige. 

XIV. In bijlage A I: 
In schaal 29, afdeeling Waterstaat, onder

deel Rijkswaterstaat, wordt na ,,Hulpsluis
meester te Willemsluizen" opgenomen: 
Kantonnier-havenmeester te Medemblik. 

XV. In· bijlage A II: 
Onder de hoof den f 900 ten hoog·ste en 

f 1260. ten hoogste, afdeeling Justltle; ver
valt bet onderdeel Rijkstucht- en opvoe
dingswezen met hetgeen daaronder is ver
meld. (Secretaris van den Voogdijraad te 
Almelo, Middelburg, Roermond en Winscho
ten en Secretaris van den Voogdijraad te 
Leeuwarden.) 

Onder bet hoofd f 1440 ten hoogste, afdee
ling Justltle, onderdeel Rijkstucht- en opvoe
dingswezen, wordt in plaats van de bestaande 
inschrijving opgenomen: 

Secretaris van den Voogdijraad te: Middel
burg, Roermond, . Winschoj:en. 

Onder bet hoofd f 1620 ten hoog·ste, vervalt 
de afdeeling Justltle met hetgeen daaronder 
is vermeld. (Rijkstucht- en opvoedingswe
zen. Secretarjs van den· Voogdijraad te Gro
ningen, 's-Hertogenbosch en Zwolle.) 

Onder bet hoofd f 1800 ten hoogste, afdee
ling ,Tustltle, onderdeel Rijkstucht- en opvoe
dingswezen, wordt in plaats van de bestaande 
inscbrijvingen opgenomen: 

Secretaris van den Voogdijraad te : Alk
maar, Almelo, Assen, Breda, Groningen, 
's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Zut
phen, Zwolle . 

Onder.het hoofd f 2250 ten hoogste vervalt 
de afdeeling Justltle, met h.etgeen daaronder 
is vermeld. (Rijkstucht- en opvoedingswe
zen. Secretaris van den Voogdijraad te Ha)1r
lem.) 

Onder bet boofd f 2700 ten hoogste, afdee
ling Justltle, vervalt bet onderdeel Rijks
tucht- en opv<0edingswezen met hetgeen 
daaronder is vermeld. (Secretaris van den 
Voogdijraad te Dordrecht en Utrecht.) 

Onder bet hoofd f 3150 ten hoogste, afdee
ling Justltle, onderdeel •Rijkstucht- en op
voedingswezen, wordt in plaats van de be
staande inschrijving opgenomen: 

Secretaris van den Voog.dijraad te: Arne 
hem, Dordrecbt, Haarlem, Maastricht, 
Utrecht. 

XVI. In bijlage A I: 
In scha1Jl 22 wordt na de afdeeling ,vater

staat en hetgeen daar~mder is vermeld, op
genomen: 

Landbonw en Vlsscherlj . 
Staatsboschbeheer. 

Concierge. 
XVII. In bijlage E : 
Onder bet boofd Tweede klasse: 
1 °. wordt aan ,,Breda" ' toegevoegd: (be

halve bet gedeelte, vroeger behoord hebben-
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de tot de voonnalige gemeente Ptincenhage) ; 
2 ° . vervalt ,,Ginneken" ; / 
3°. wordt na ,,N ieuwer-Amstel" opgeno

men: •Nieuw- Ginneken. -
Onder het hoofcf :Oerde klasse: 
4°. wordt na ,,Bedum (kom) Gr." opge-

nomen : Beek N.-B.; · 
5°. wordt na ,,Boxmeer N.B." -0pgeno

men: Breda (gedeelte, vroeger behpord heb
bende tot de voormalige gemeente Princen
hage) ; 

6°. vervalt ,,Princenhage N.B." 
B. Gerekend van 16 September 1940 : 
XVIII. In bijlage E : 
Onder het hoofd Tweecle klasse vervalt 

,,Blerik (gem. Maasbree)". 
C . Gerekend van 15 Juli 1941: 
XIX. In bijlage E: 
Onder het hoofd Tweede klasse wordt in 

plaats van ,,Valkenburg (L.)" gelezen : Val
kenburg-Houthem (L.). 

Artik~l 2. 
In mijn beschikking betreffende wijziging 

en aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 van 6 Ja
nuari 1942 ( Nederlandsche Staatscourant 
van 6 Januari 1942, n °. 3) -wordt onder III 
in plaats van ,,Hulpcommies der invoerrech
ten en accijnzen" gelezen : Hulpkommies der 
invoerrechten en accijnzen. 

Artikel 3. 
Deze beschikking wordt geplaatst in de 

Nederlandsche Staatscourant. 
's-Gravenhage, 21 Novembei: 1942. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken, 

FREDERIKS. 

(Uitgeg. 25 Nov. z942.) 

(Stet. 1943 no. 9) 
24/27 November 1942. BESL UIT van de Se

cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Binnenlandsche Zaken en 
v an Justitie, B.Z. Nr. 1 A, betreffende 
de beeindiging van de werkzaamheden 
der particuliere banken van leening. 

Op grond van§ i der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Art . I. Toelatingen, als bedoeld in artikel 
13 der Pandhuiswet 1910, Staatsblad n°. 321, 
worden niet meer verleend . 

Art. II. 1. De v66r de inwerkingtreding van 
<lit besluit verleende toelatingen worden ge
acht door het bevoegd gezag te zijn ingetrok
ken op den eersten dag van de zevende maand 
na de inwerkingtreding van dit besluit. 

2. Tegen deze int rekking staat geen beroep 
open. 

Art . III. De houder van, de Bank beves
tigt binnen acht dagen na de inwerkingtre
ding van dit besluit een voor het publiek dui
delijk zichtbare kennisgeving aan het pand
huis, vermeldende den datum, waarop inge
volge dit besluit geen panden meer in belee

J1ing mogen worden aangenomen . 
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Art. IV. Indien de houder van de Bank 
niet voldoet aan het bij artikel III bepaalde, 
wordt de toelating geacht te zijn ingetrokken 
op den negenden dag na de inwerkingtreding 
van dit besluit. 

Art. V. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den dag , vo!gende op dien zijner 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 24/27 November 1942. 
S .-G. v: h. Dep . v. B. z., FREDERlKS. 

s.-G. v. h. Dep. v. Just., ScHRIEKE. 

( Uitgeg. 14 Jan. 1943 . 

(Stet. 1943 no. 19) 
30 November 1942. BESL UIT van de Secre

tarissen-Generaal van de Departementen 
van Sociale Zaken en van Financien, be
treffende tijdelijke verhooging van de 
uitkeeringen ingevolge de Kinderbij
slagwet. 

Op grond van §1 van de Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de§§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Art . 1. 1. De uitkeeringen ingevolge de 
Kinderbijslagwet worden, met inachtneming 
van het bepaalde in de volgende leden, tijde-
lijk verhoogd. ~ . 

2. De to.eslag, bedoeld in het eerste lid, be
draagt per <lag, waarover, en per kind, waar
voor de desbetreffende arbeider recht op kin-
derbijslag heeft: · 

a.voor arbeiders met een loon per <lag van 
f 6 of minder f 0.10.; 

b. voor arbeiders met een loon per <lag van 
meer dan f 6, doch niet meer dan f 8, f 0.05. 

3 . Deze toeslag wordt voor de eerste maal 
gegeven op de uitkeeringen over het vierde 
kwartaal van 1942 en voor de laatste maal op 
de uitkeeringen ovh het vierde kwartaal van 
1943. . 

Art. 2. De toeslag wordt uitgekeerd door 
de organen, belast met de uitvoering der 
Kinderbijslagwet, gelijktijdig met de uitbe
taling van den kinderbijslagwet.De organen 
verantwoorden de door hen uitgekeerde toe
slagen afzonderlijk in hun administratie. 

Art. 3. De middelen voor de dekking van 
den toeslag worden opgebracht door den 
Staat. De Staat draagt mede· de aan de uit
voering van dit besluit verbonden admini
stratiekosten . 

Art. 4. I. De organen, belast met de uit
voering der Kinderbijslagwet, brengen het 
bedrag der doot hen uitgekeerde toeslagen 
telkens zoo spoedig mogelijk na de uitbeta
ling daarvan in rekening aan het Departe
ment van Sociale Zaken . 

2. Het• Departement van Sociale Zaken 
keert aan de organen, bedoeld in het vorige 
lid, een bedrag uit, overeenkomende met den 
door lfen krachtens dit besluit uitgekeerden 
toeslag, vermeerderd met een bedrag van I 
ten honderd als vergoeding voor administra
tiekosten. 

3 . Zoo noodig kan op aanvraag van het 
desbetreffende orgaan ter verrekening met 
de in het vorige lid bedoelde uitkeering een . 
voorschot worden ven1trekt . 
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Art. 5. De organen, belast met de uitvoe
ring der Kinderbijs!agwet, zijn verplicht aan 
den Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, alsmede aan de door de
zen aangewezen personen, de inlichtingen te 
verstrekkeh en de onderzoekingen toe te 
staan, welke hij ter verifieering van de in -re
kening gebracjite bedragen noodig acht. 

Art . 6. Door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Sociale Zaken en van 
Financien kunnen nadere voorschriften wor
den gegeven t er uitvoering van het in dit be
sluit bepaalde. 

Art . 7. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Februari 1943. 
· 's-Gravenhage, 30 November 1942. 

Wnd. S .-G. v. h. Dep. v. S. Z. , VERWEY. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. Fin., 
M. ROST VAN TONNINGEN. 

( Uitgeg. 28 Jan. 1943.) 

(Stet. no. 236) 
1 December 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming en den waarne
mend Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien, tot regeling 
van de schoolgeldheffing aan de Rijks 
hoogere burgerscholen. (Schoolgeld
beschikking Rijks hoogere burgerscholen.) 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding,Wetenschap en Kul
tuurbescherming en de waarnemend Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Finai:icien ; _ 

Gelet op artikel 37, tweede lid, van de 
Middelbaar-onderwijswet en op het besluit 
van de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming en van Bin
nenlandsche Zaken en den waarnemend 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien van 1 December 1942 en in 
overeenstemming met de§§ 2 en 3 der Ver
ordening n°. 3/ 1940 van den Rijkscoml"!lis
saris voor het bezette Nederlandsche ge
bied; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking der gemeenschappelijke 
beschikking van 
9 Fehr. 1938, n°. 1536, afdeeling V.H.M.O., 
18 Fehr. 1938, n°. 212, afd. Directe Belast., 
gepuhliceerd in de Nederlandsche Staatscou
rant van 8 Maart 1938, n°. 47, zooals die ' 
Jaatstelijk is gewijzigd, vast te stellen de 
volgende heschikking tot regeling van de 
schoolgeldheffing aan de Rijks hoogere 
burgerscholen. 

Artikel r. 
(1) Voor tot een R ijks hoogere burger

school toegelaten leerlingen, die, na reeds 
eenmaal als leerling aan dezelfde of aan een 
overeenkomstjge Rijks-, gemeentelijke of 
bijzondere school niet tot een hoogere klasse 
te zijn hevorderd, andermaal niet tot een 
hoogere klasse worden bevorderd, of die, 
na reeds eenmaal niet tot een hoogere klasse 
van dezelfde of van een overeenkomstige 
Rijks- , • gemeentelijke of hijzondere school 
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te zijn bevorderd, bet onderwijs in de vijfde 
klasse als leerling volgen, nadat zij dit reeds 
aan dezelfde of aan een overeenkomstige 
Rijks-, gemeentelijke of bijzondere school 
tot het einde hehl:ien gevolgd, is anderhalf 
maal het schoolgeld verschuldigd, met dien 
verstande, dat het schoolgeld niet stijgt 
hoven het maximum, genoemd in de tweede 
kolom van de in artikel 8 van het Besluit 
schoolgeld middelbaar en voorbereidend 
hooger onderwijs 1942 opgenomen tabel. 
De verhooging van schoolgeld is uitsluitend 
verschuldigd voor het schooljaar of de 
schooljaren, waarin de leerling niet voor de 
eerste maal het ondll{wijs in de klasse, 
waarin hij geplaatst is, volgt ; te dezen wordt 
de klasse, waarin de leerling geplaatst is, 
gelijkgesteld met de overeenkomstige klasse 
eener overeenkomstige Rijks- , gemeentelijke 
of bijzondere school. 

(2) Voor de toepassing van het eerste lid 
van dit artikel worden leerlingen, die, na 
voorwaardelijk tot een hoogere klasse te 
zijn hevorderd, worden teruggesteld, voor 
den duur van het geheele schooljaar, waarin 
zij werden teruggesteld , als niet bevorderd 
aangemerkt. 

(3) In hijzondere gevallen kan de Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming bepalen, dat het eerste lid van 
dit artikel niet wordt toegepast. 

Artikel 2. 

(1) De leerlingen, door of voor wie ,geen 
schoolgeld is verschuldigd en van wie het ge
middelde der cijfers, waarop zij toegelaten 
of bevorderd zijn, 7 of meer bedraagt in die 
vakken, waarvoor volgens het schoolpro
gramma boeken en leermiddelen noodig 
zijn, ontvangen desgewenscht van Rijks
wege in bruikleen de benoodigde boeken en 
leermiddelen, met uitzondering van klee
ding en schoeisel voor de Iichamelijke 
oefening. 

(2) De leerlingen, door of voor wie f 28 
of minder schoolgeld verschuldigd is en van 
wie het gemiddelde der cijfers, waarop_ zij 
toegelaten of bevorderd zijn, 7 of meer be
draagt in die vakken, waarvoor volgens het 
schoolprogramma hoeken en leermiddelen 
noodig zijn , ontvangen desgewenscht van 
Rijkswege in bruikleen de benoodigde hoe
ken, echter niet de leermiddelen (woorden
boeken, atlassen, teekenbehoeften, cahiers). 

(3) Ingeval bijzondere omstandigheden 
daartoe aanleiding geven; kunnen aan leer
lingen, door of voor wie geen schoolgeld 
verschuldigd is, leermiddelen en boeken, 
en aan leerlingen, door· of voor wie f 28 of 
minder schoolgeld is verschuldigd, uitslui
tend boeken voor Rijksrekening in bruik
leen worden verstrekt, indien· het bovenhe
doeld g.emiddeld cijfer beneden 7 ligt. 

Artikel 3. 
·De schoolgelden wor~n vastgesteld door 

den inspecteur der belastingen en ge1nd door 
den ontvanger der directe belastingen, tot 
wiens ambtsgehied de gemeente behoort , 
waar degene, te wiens name de hefting ge
schiedt, woonachtig is, of, indien deze pin
nen het Rijk geen vaste woonplaats heeft 
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of buiten het Rijk woont, waar de Rijks 
hoogere burgerschool is gevestigd. 

Artikel 4. 
(1) Het schoolgeld is invorderbaar op den 

15den October over het met den 1sten Sep
tember te voren aangevangen kwartaal en 
den 15den der maanden December, Maart 
en Juni over de kwartalen, welke met die 
maanden aanvangen. . . 

(2) Indien de leerling na de voormelde 
tijostippen wordt ingeschreven, is het 
schoolgeld over het dan loopende kwartaal 
invorderbaar op den 15den van de tweede 
maand van het volg_ende schoolgefdkwar
taal. 

(3) Bij de berekening van de schoolgelden 
worden gedeelten van kwartalen voor ge
heele gerekend. 

(4) Heeft de voldoening niet tijdig plaats 
gehad, dan zendt de met de invordering be
laste ontvanger aan den nalatjge een aan
maning om binnen 10 dagen aan zijn v:~
plichtingen te voldoen, ortder mededeeling, 
dat bij_ verder in gebreke blijven het ver
schuldigde bij dwangbevel zal worden in
gevorderd. Na het verstrijken van den bij 
de aanmaning gestelden termijn, doch uiter
lijk op 15 November, 15 Januari, 15 April 
en 15 Juli van ieder jaar, zendt de ontvanger 
aan den directeur der school een opgave van 
de leerlingen, door of voor wie het verschul
digde niet is voldaan. Deze leerlingen wor
den niet op de school toegelaten dan na over
legging eener quitantie voor het achterstal
lige schoolge!d. 

Artikel 5. 
(1) Jaarlijks v66r 28 Juli verstrekken de 

directeuren van de Rijks hoogere burger
scholen aan den hierbij betrokken inspec
teur een opgave van: 

a. de namen en adressen van de personen, 
te wier name de hefting voor den aanstaan
den cursus dient te geschieden, met ver
melding, zoo het schoolgeld door een min
derjarigen leerling zelf verschuldigd is, vim 
naam en adres van zijn wettelijken ver
tegenwoordiger; 

b. de namen · der niet zelf schoolgeld
schuldige leerlingen, zulks per schoolgeld
schuldige; 

c, de namen der onder a of b begrepen leer
lingen, voor wie artikel 1 van toe passing is; 

. d. de namen der onder a of b begrepen 
leerlingen, aangaande wie de directeur 
mededeeling wenscht, of die · leerlingen, 
wat het bedra~ van het schoolgeld betreft, 
in aanmerking komen voor verttrekking 
van Rijkswege van leermiddelen en boeken 
dan we! uitsluitend boeken. ' 

(2) Omtrent de leerlingen, toegelaten na 
het in het vorige lid genoemde tijdstip, ge
schiedt gelijke opgave onmiddellijk na' de 
toelating. 

(3) Indien een leerling van een hoogere 
burgerschool in den loop van een cursus 
overlijdt of de school verlaat zonder over te 
gaan naar een andere Rijks hoogere burger
school, doet de directeur dezer inrichting 
hiervan ten spoedigste mededee!ing aan den 
inspecteur, onder opgave van den dag van 
het overlijden of van het verlaten van de 
school en zoo noodig van den naam en het 

, adres van den schoolgeldschuldige en even-

tueel van den naam en het adres van den
gene, die het schoolgeld voor den schoolgeld
schuldige betaalt. · 

Artikel 6. 
De inspecteur zendt zoo spoedig mogelijk 

aan den directeur der Rijks hoogere burger
school een opgave -van de hem ingevolge 
artikel 5 daartoe opgegeven leerlingen, die 
krachtens artikel 2, volgens de daarbij ge
maakte onderscheiding, in aanmerking ko
men voor verstrekking van Rijkswege van 
leermiddelen en boeken dan we! uitsluitend 
vah boeken. 

Artikel 7. 
(1) Hij, die bezwaar heeft tegen de be

rekening van het te zijnen name gestelde 
bedrag, kan binnen een maand na dagtee
kening van het aanslagbiljet zich wenden 
tot den directeur van 's Rijks belastingen 
en domeinen of tot den directeur der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen, tot 
wiens ambtsgebied de in artikel 3 bedoelde 
gemeente behoort. · 

(2) Voor hem, die niet binnen het Rijk 
woont, wordt de termijn verlengd tot zes 
maanden. 

(3) Tegen de beslissing van den di;ecteur 
staat beroep niet open. 

Artikel 8. 
(1) De inspecteur herziet het bedrag van 

het schoolgeld, indien een of meer van de 
samenstellende deelen van den schoolgeld
maatstaf verandering ondergaan, hetzij 
door het vaststellen van een aanslag of een 
naderen aanslag in een belasting, die van 
invloed is op het bedrag van het schoolgeld, 
hetzij door een beschikking of uitspraak, 
waarbij een aanslag of een nadere aanslag 
in zoodanige belasting wordt gewijzigd of 
vernietigd. 

(2) Herziening naar aanleiding van een 
aanslag of naderen aanslag vindt niet plaats, 
zoolang die aanslag of nadere aanslag niet 
onherroepelijk vaststaat. 

Artikel 9. 
Indien voor een ,leerling ten gevolge 

van het overgaan naar een andere school 
over een schoolgeldkwartaal schoolgeld ver
schuldigd is als leerling van meer dan een 
inrichting van middelbaar of voorbereidend 
hooger onderwijs, verleent de inspecteur 
teruggaaf van of laat hij buiten invordering 
de helft van bet ·verschuldigde schoolgeld. 
Een kweekschool voor onderwijzers of on
derwijzeressen wordt te dezen opzichte met 
een hoogere burgerschool gelijkgesteld. 

Artikel 10. 
De directeur, bedoeld in artikel 7, kan: 
a. binnen een jaar · na afloop van het 

schooljaar een onjuist vastgesteld bedrag 
ambtshalve verlagen; 

b. in gevallen van bijzondere hardheid 
geHeele of gedeeltelijke ontheffing verleenen. 

Artikel 11. 
De verplichting tot · betaljng wordt niet 

geschorst in het geval, bedoeld in artikel 7, 
of door het indienen van een bezwaar- of 
beroepschrift tegen een aanslag in de inkom
stenbelasting of in de vermogensbelasting 
dan we! tegen een aanslag in een in Neder
landsch-Indie, Suriname of Curac;ao ge
heven belasting naar het inkomen of het 
vermogen . 
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Artikel 12. 
(1) Voor hen, die, als leerling ingeschreven 

2ijnde voor een schooljaar, bij den aanvang 
van den cursus wegblijven, is, indien een 
kennisgeving; van verhihdering v66r 26 Juli 
is ingekomen, sthoolgeld niet verschuldigd. 

(2) Voor hen, die, als leerling ingeschreven 
zijnde voor een schooljaar, bij den aanvang 
van den cursus wegbli]ven, is, indien een 
kennisgeving van verhindering na 25 Juli 
is -ingekomen, schoolgeld over het eerste 
kwartaal verschuldigd. 

(3) Voor leerlingen, die in den loop van 
den cursus de school verlaten, overlijden of 
wegblijven, is schoolgeld verschuldigd to_t 
het einde van het kwartaal, waarin de ken
nisgeving van het vertrek, van het overlij
den of van het niet terugkeeren wordt ont-
vangen. Artikel 13. 

- (1) Deze beschikking wordt voor de eer
ste maal toegepast voor het schoolgeldjaar 
1942/1943 . 

(2) Zij wordt aangehaald als Schoolgeld
beschikking Rijks hoogere burgerscholen 

. 1942. . . . 
's-Gravenhage, 1 December 1942. _ 

S.-G. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. POSTMA. 

( Uitgeg. 3 Dec. 1942.) 

(Stet. no. 236) 
1 December 1942. BESLUIT van de Secre

tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming en van Binnen
lands<;he Zaken en den waarnemend 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien, betreffende de hef
ting van schoolgeld voor het middel
baar en het voorbereidend hooger on
derwijs (Besluit schoolgeld middelbaar en 
voorbereidend hooger onderwijs 1942.) 

Op grond~van § 1 der Verordening n°: 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§ § 2 en 
3 .der Verordening n°. 3/ 19-40 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederland
sche gebied wordt bepaald : 

In afwijking in zooverre van de daarom
trent in de Middelbaar-onderwijswet en de 
Hooger-onderwijswet opgenomen bepalin
gen zullen met ingang van het cursusjaar 
1942/1943 voor de heffing van schoolgeld 
de volgende voorschriften gelden: 

Artikel 1. 
De heffing van schoolgeld wegens het ver

strekken van onderwijs aan de openbare 
scholen voor middelbaar en voorbereidend 
hooger onderwijs geschiedt met inacht
neming van het bepaalde in de volgende 
artikelen. 

Artikel 2. 
Het schoolgeldj,aar is g~lijk aan het cur

susjaar. 
. Artikel 3. 

202 . 

of zijn mo·eder door dengene, die de ouder
lijke macht of de voogdij uitoefent; 

2. een leerling, niet staande onder ouder
lijke macht noch onder voogdij van zijri va
der of zijn mo~der, door den leerling zelf. 

(3) Pleegouderlijke zorg vervult te dezen 
opzichte de plaats "ll'an de ouderlijke macht 
of de voogdij van den vader of van de moe
der . Onder pleegouderlijke zorg wordt ver
staan de zorg voor onderhoud en opvoeding 
van het kind van anderen als ware het een 

•eigen kind. 
Artike\ 4. 

(1) Maa_tstaf voor het verschuldigde 
schoolgeld is het totaal bedrag, dat de 
schoolgeldp1ichtige verschuldigd is wegens 
inkomstenbelasting over het bij den aanvang 
van het schoolgeldjaar laatstverloopen ka • 
lenderjaar of gedeelte van dat kalenderjaar 
(belastingtijdvak) en wegens vermogens, 
belasting over het bij den aanvang van het 
schoolgeldjaar loopen_de belastingjaar. 

(2) Iqdien de schoolgeldp!ichtige op grond 
van artlkel 54 van het Besluit op de Inkom
stenbelasting 1941 niet in de inkomstenbe
lasting wordt aangeslagen, is maatstaf voor 
het ·verschuldigde schoolgeld de - loonbelas
ting, welke over het bij den aanvang van het 
schoolgeldjaar laatstverloopen kalenderjaar 
van den schoolgeldplichtige is ingehouden 
of nagevonierd. ~ 

(3) Was de schoolgeldplichtige in · het 
hiervoor bedoelde kale11derjaar niet belas
tingplichtig voor de inkomstenbelasting, 
dan wordt het schoolgeld geheven naar den 
maatstaf van de inkomstenbelasting of 
loonbelasting en van de vermogensbelasting, 
welke vermoedelijk verschuldigd zullenzijn 
over het kalenderjaar, onderscheidenlijk 
het belastingjaar, ·waarin het cursusjaar is 
aangevangen. 

(4) Bij het vaststellen van het in de vorige 
leden bedoeld bedrag van den schoolgeld
maatstaf wordt de aftrek ter voorkoming 
van dubbele belasting buiten aanmerking 
gelaten. 

Artikel 5. ~ 
De door de gemeenten voor het vast

stellen van den schoolgeldmaatstaf benoo
digde gegevens ·worden op de wijze, door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien te bepalen, aan den burge
meester op <liens aanvraag, door 's Rijks 
belastingdienst _verstrekt. 

Artikel 6. 
(1) Er kunnen voorschrif_ten worden uit

gevaardigd, volgens welke de schoolgeld
plichtigen gehouden zijn tot het doen van 
vooruitbetalingen in den loop van het 
schoolgeldjaar op rekening vari de op te leg
gen aanslagen. Het vooruit te betalen be
drag wordt als voorloopige aanslag vast-
gesteld. , · 

(2) De voorloopige aanslag wordt alleen 
met betrekking tot de invordering als een 
aanslag in den zin van dit besluit beschouwd . 

(1) Het schoolgeld is verschuldigd voor , 
elken leerling, die in het schoolgeldjaar een 
school voor onderwijs, als bedoeld is in ar
tikel 1, bezoekt. 

(2) Het schoolgeld is verschuldigd voor: 
1. een leerling, staande onder ouderlijke 

• macht dan we! ond-er voogdij van zijn vader 

Artikel 7. 
(1) Van personen, die in Nederlandsch

Indie, Suriname of Cura<;ao woonden in het 
tijdvali van een jaar, onmiddellijk vooraf
gaande aan het tijdvak, waarover het school
geld wordt geheven, wordt het schoolgeld . 
geheven naar den schoolgeldmaatstaf, welke 

.. 
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vermoedelijk in aanmerking zou zijn geno
men, indien de inkomstenbelasting en de 
vermogensbelasting ook aldaar werden ge
heven, met dien verstande, dat ultsluitend 
wordt gelet op het inkotnen en eventueel het 
vermogen, naar de daar geldende regelen 
vastgesteld voor het laatstelijk aangevangen 
belastingjaar of herreke/iingstijdvak en dat 
ook overigens de schoolgeldmaatstaf wordt 
bepaald met inachtneming van den toe
stand bij den aanvang van het laatstelijk 
aangevangen belastingtijdvak. 

(2) Van de overige niet in Nederland wo
nende schoolgeldplichtigen wordt het maxi
mum schoolgeld geheven, tenzij zij aantoo
nen, dat en in hoever een lager bedrag in 
aanmerking genomen zou zijn, indien hun 
woonplaats behoorde tot het grondgebied 
van de gemeente, waar de school is geves
tigd. Te hunnen aanzien wordt de schoolgeld
maatstaf echter' niet lager gesteld dan f 500. 

Artikel 8. 

(1) Bedraagt de ~choolgeldmaatstaf min
der dan f 16, dan is geen schoolgeld ver
schuldigd . . 

(2) Het schoolgeld voor het middelbaar 
en het • voorbereidend hooger onderwijs be
draagt, voor zoover niet overeenkomstig het 
derde lid anders is bepaard; per leerling en 
per schoolgeldjaar bij een schoolgeldmaat
staf van: f 16 of meer, . doch minder dan 
f 20 f 5 

f 20 of meer, doch 
minder dan 24 f 6 

24 .28 7 
28 32 8 
32 ,, 36 9 
36 ,, 40 10 
40 .44 II 
44 ,, 50 12 
50 56 13 
56 ,, 62 14 
62 " 66 15 
66 72 16 
72 ,, ,, 78 17 
78 84 18 
84 90 19 
90 96 2Q 
96 102 21 

102 ,, 108 22 
108 ,, ,,, 114 23 
114 120 24 
120 ,, 126 2S 
126 ,, ,, 134 26 
134 140 28 
140 146 30 
146 152 32 
152 160 34 
160 ,, ,, 170 36 
170 190 38 
190 ,,- 210 40 
210 230 -42 
230 ,, 250 44 
250 270 46 
270 ,, 290 48 
290 ,, 32ci 50 
320 340 50 

f 340 of meer, doch 
minder dan 360 f 52 

" 
" 
l ' 

" 
" 
" 
" 

" 

390 
410 
430 
460 

,, . 480 
,, 500 

520 
540 
570 
600 
620 
650 
680 
710 
740 
770 
800 
840 
880 

" 
" 
" 

54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 

, 86 
90 
94 
98 

360 .,, 
390 
4IO 
430 
460 
480 
500 
520 
540 
570 
600 
620 
650 
680 
7IO 
740 
770 
800 
840 
880 
920 
960 

1000 
1050 
1100 
1150 
1200 
1250 
1300 
1350 
1400 
1500 

920 102 
960 106 

-I 10 
II6 
122 
128 
134 
140 
146 
152 
158 
164 

100_0 
" ,, 1050 
,, n 1,100 

,, 1150 
,, 1200 

,, , " 1250 
,, 1300 

" " 1350 
,, ,, 1400 
" "1500 

tot en met 
• 4500 170 

vermeerderd met f 10 voor elk bedrag van 
f 100, waarmede de schoolgeldmaatstaf het 
bedrag van f 1500 te boven gaat. 
f 4600 of meer f 475. 
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(3) Door het vaststellen van een verme
nigvuldigingscijfer kan de burgemeester be
palen, dat voor een gemeentelijke $chool van 
middelb!ar of voorbereidend hooger onder
wijs meet. of minder schoolgeld verschuldigd 
is dan de bedragen, vermeld in het tweede 
lid, met dien verstande, dat het bepaalde 
maximum niet .kan worden civerschreden en 
het minimum schoolgeldbedrag niet lager 
zaLzijn dan f 5. Voor iedere school derzelfde 
soort in deze!fde gemeente moet evenwel 
in elke klasse van heffing het verschuldigd 
bedrag gelijk zijn. Op e_en besluit als hier be
doe!d is zijn de bepalingen van de artikelen 
269 tot en met 273 der Gemeentewet van 
overeenkomstige toepassing. 

(4) Het schoolgeld ondergaat geen ver
.mindedng wegens het in hetzelfde jaar be
zoeken van een inrichting van onderwijs 
door meer dan een kind uit hetzelfde gezin 
of in verband met het getal kinderen, tot 
het gezin behoorende. 

Artikel 9. 
(1) Bij wijziging van het bedng van den 

schoolgeldmaatstaf wordt het schoolgeld 
dienovereenkomstig herzien. 

(21 Het te veel betaalde schoolgeld wordt 
zoo spoedig mogelijk gerestltueerd. 

Artikel 10. 
(1) De Se<;retarissen-Generaal van de De

partementen van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming en van Financien zijn 
bev::-egd de voor de heffing van schoolgeld 
voor de Rijksscholen noodige voorschriften 
uit te vaardigen. 

(2) De gemeente regelt bij een verordening 
de heffing en de invordering van het school
geld voor de gemeentelijke scholen van mid
delbaar en voorbereidend hooger onderwijs, 
met <lien verstande, dat, behoudens het be
paalde in artikel 8, derde lid, voor de in di-t 
besluit geregelde gevallen geen wijziging kan 
worden gebracht in het tarief, vermeld in 
het tweede lid van genoemd artikel. 

Artikel I .I. 
Dit besluit vindt voor het eerst toepassing 

voor het schoolgeldjaar 1942/1943. De met 
dit besluit strijdige voorschriften blijven 
nog slechts van kracht met betrekking tot 
v66r <iien ingetreden schoolge!djaren. 

Artikel 12. 
(1) Dit oesluit treedt in werking met in. 

.g,mg van den dag, volgende op dien zijner 
afkondiging. 

(2) Het wordt aangehaald als: Besluit · 
schoolgeld middelbaar en voorbereidend 
hooger onderwijs 1942. 

"s-Gravenhage, 1 December 1942. 
S.-G. Dep. v. 0., W. en K., ]. VAN DAM. 
S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., POSTMA. 

( U_itgeg. 3 Dec. 1942.) 

(Stet. no. 249) 
3 December 1942. ·BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zake_n, betreffende reor
ganisatie van de Rijkspostspaarbank. 

Op grond van artikel I der Verordening 
· N°. 23/1940 en in overeenstemming met de 



1942 

artikelen 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nededandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1 

(1) Het bedrijf van de R1jkspostspaarbank 
te Amsterdam als afzonderlijke tak van 
dienst door het Staatsbedrijf der P.T.T. uit
geoefend. 

(2) In afwijking van artikel 20 lid 2, der 
Postspaarbankwet gaan de goederen, rechten ' 
en verplichtingen van de Rijkspostspaar
bank over op het Staatsbedrijf der P.T.T. 

(3) Voor zoover in dit besluit of in de 
uitvoeringsbepalingen niet anders is be
paald, zijn de bepalingen van de Postspaar
bankwet , het Postspaarbankbesluit en de 
Beleggingswet op den in het eerste lid be
doelden tak van dienst van toepassing. 

Artikel 2. 
(1) De Staat waarborgt zonder eenig voor

behoud aan de inleggers de terugbetaling 
der te hunnen name ingelegde gelden en de 
betaling der aan hen ingevolge de Post-

, spaarbankwet verschuldigde rente. 
(2) De Staat waarborgt de volledige na

koming door het Staatsbedrijf der P.T.T . 
van de verplichtingen, dit bedrijf ingevolge 
dit besluit bij of krachtens de Postspaar
bankwet opgelegd tegenover hen, te wier 
name Staatschuldboekjes zijn gesteld. 

Artikel 3. 
De raad van toezicht op de Rijkspost

spaarbank wordt opgeheven. De Jeden van 
dien raad worden geacht mef ingang van 
den dag van inwerkingtreding van dit be
sluit te zijn benoemd tot leden van de com
missie van advies, bedoeld in artikel robis 
van de Verordening N°. 67/1941 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
Jandsche gebied. 

Artikel 4. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Binnenlandsche Zaken stelt de 
ter uitvoering van dit besluit noodige be
palingen vast. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 3 December 1942. 

De S.-G. v. h. Dep. v. B. Z ., FREDERlKS. 

( Uitgeg. 22 Dec. 1942.) 

(Stet. no. 249) 
3 December 1942. UITVOERINGSBESLUIT 

betreffende reorganisatie R.P.S. 
Op grond van artikel 4- van het besluit van 

den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken dd. 3 De
cember 1942 en in overeenstemming met 
de§ § 2 en 3 van de Verordening N°. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

De Postspaarbankwet wordt gewijzigd en 
aangevuld als volgt : 

I. De artikelen I en 2 worden ,gelezen als 
vcl~: · 

,,Artikel I. (I) Door het Staatsbedrijf der 
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P.T.T. wordt als afzonderlijke tak van dienst 
het spaarbankbedrijf uitgeoefend. Deze tak 
van dienst draagt den naam van R.P.S. 

(2) Het hoofdkantoor van de R .P .S . is 
gevestigd te Amsterdam. 

Artikel 2. (I) Onder de onmiddellijke be
velen van den Directeur-Generaal' der P . T. T. 
wordt het dagelijksch bestuur van de R .P.S . 
gevoerd door den directeur. 

(2) De directeur wordt bij verhindering, 
afwezigheid of ontstentenis vervangen door 
den onderdirecteur. 

(3) Bij verhindering, afwezigheid of ont
stentenis zoowel van den directeur als van 
den onderdirecteur wordt door cien Direc
teur-Generaal der P.T.T. bij in de Neder
landsche Staatscourant bekend te maken be
sluit in de tijdelijke waarneming hunner 
functien voorzien. " 

2. De artikelen 2bis, 3 en 4 vervallen. In 
plaats daarvan worden de artikelen 3 (nieuw) 
en 4 (nieuw) vastgesteld, Juidende als volgt: 

,,Artikel 3. (1) De Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenland9che Zaken 
benoemt, schorst en ontslaat den directeur 
en den onderdirecteur van de R.P .S. 

(2) Hij stelt, op voordracht van den Di
re<;teur-Generaal der P.T.T., een instructie 
voor den directeur vast. 

Artikel 4. (I) Naast . den Directeur-Gene
raal der P .T .T . vertegenwoordigt de direc
teur het Staatsbedrijf der P .T.T. in en bui
ten rechten in alle aangelegenheden, de 
R .P.S. betreffende. 

2 . De directeur is belast met de regeling 
en afdoening van alle zaken, de R .P.S. be
treffe"nde, voor zoover deze niet aan tloogere 
autoriteit zijn of worden voorbehouden. 

3. In artikel 5, eerste lid, wordt in plaats 
van ,,door den betrokken Minister" gelezen: 
door den Directeur-Generaal der P .T .T. 

4. In artikel 8, vierde lid, 2de zinsnede, 
wordt in plaats van ,,bij algemeenen maat
regel van bestuur'' gelezen: door den direc
teur der R.P.S. 

5. Artikel 9, eerste lid, wordt gelezen als 
volgt: 

,,Inleggers in de R.P.S. kunnen voor het
geen hun tegoed bij de R.P.S. de som van 
f 2000 te boven gaat, of voor een gedeelte 
daarvan, inschrijving op een te hunnen name 
gesteld Staatsschuldboekje verkrijgen." 

6. In artikel IJ, zesde tlid, vervallen de 
woorden ,,door den directeur". 

7. In artikel I5, tweede lid, vervallen de 
woorden ,,den directeur van". 

8. In a_rtikel r6, tweede lid, wordt in 
plaat-s van ,,den raad van toezicht" gelezen: 
de commissie van advies, bedoeld in art. IO 
van de Verordening N°. 67/1 941, zooals ge
wijzigd door Verordening N°. 141/1 942 . 

9. In artikel r6, derde lid, vervallen de, • 
woorden ,,den direcfetir van". 

10. Het eerste lid van artikel I7 wordt 
gelezen als volgt: 

,,De Nederlandsche Bank treedt op als 
kassier van het Staatsbedrij f der P.T.T . vodr 
zooveel de R.P.S . betreft ; zij is voorts belast 
met de bewaring van alle bezittingen, welke 
het Staatsbedrijf door middel van dien 
dienst verkrijgt. " 

Het tweede en derde lid van artikel I7 ver-
vallen . · 

• 
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11. Artikel 18 wordt gelezep als volgt: 
,,De directeur van de R.P.S. draagt zorg, 

dat de bij de R .P.S. ingelegde gelden worden 
belegd in 3 ten honderd rentegevende Na
tionale Schuld tot een bedrag, nominaal ten 
minsi:e gelijk aan het totaalbedrag, op 
Staatsschuldboekjes ingeschreven." · 

12. Artikel 20, tweede lid, vervalt. 
13. Artikel 2obis wordt gelezen als volgt: 
,,(I) Aan het Staatsbedrijf der P .T.T. 

vervalt het tegoed van een spaarbankboekje, 
indien daarop in dertig jaren geen inleg is 
geschied, geen verzoek tot terugbetaling bij 
de R.P .S. is ingekomen en het boekje even
min gedurehde dien tijd ter bijschrijving van 
rente is ontvangen. 

(2) Bestaat naast het spaarbankboekje 
een Staatsschuldbpekje, dan vervallen het 
tegoed van het spaarbankboekje en de in
schrijving op het Staatsschuldboekje aan 
het Staatsbedrijf der P .T.'P., im;lien de 
voorwaarden van het voorgaand lid zijn 
vervuld en bovendien gedurende dertig jaar 
geen aanvraag voor in- of afschrijving be
treffende het Staatsschuldboekje bij de 
R .P.S. is ingekomen. 

(3) De bedragen, die op grond van de 
beide voorgaande leden aan het Staatsbe
drij f vervallen, komen ten gunste van het 
in artikel I9 bedoelde reservefonds." 

14. Artikel 21 vervalt . 
IS. Artikel 22, tweede lid, vervalt. 
16. Artikel 23, eerste lid, onder d, wordt 

gelezen als volgt: 
,,d. het bedrag aan drie ten honderd 

rentegevende Nationale Schuld, dat het 
Staatsbedrijf der P .T .T. _op den laatsten 
dag d,er laatstvoorgaande maand door mid
del van de R.P.S. bezit." 

Artikel 2. 

Het Postspaarbankbesluit wordt gewij
zigd als volgt : 

I. Aan artikel 1 wordt een nieuwe zin toe
gevoegd, luidende als volgt: 

,.onder Directeur-Generaal: de Direc
teur-Generaal der P.T.T." 

2. In artikel 2 wordt in plaats van ,,Onzen 
Minister'' gelezen: den Directeur-Generaal. 

3. In artikel 1obis wordt in plaats van 
,,den directeur der R.P.S." gelezen: den Di
recteur-Generaal .. 

4. In· artikel 29 wordt in plaats van ,,den 
directeur" gelezen: de R.P.S. 

Artikel 3. 
Het Organiek Besluit P.T.T. 1928 wordt 

gewijzigd en aangevuld als volgt: 
I. In het eerste lid van artikel ·1 wordt na 

,,Girodienst" ingevoegd: ,, , van de Rijks
posts1faarbank" . 

2. Opgenomen wordt een nieuw artikel Ba, 
luidende als volgt: 

,,Artikel Ba. 
Bestuur van de Rijkspostspaarbank. 

Onder de onmiddellijke bevelen van den 
Directeur-Generaal wordt het dagelijksch 
bestuur van de Rijkspostspaarbank gevoerd 
do'or den directeur van de Rijkspostspaar
bank, met inachtneming van het in zijn 
instructie bepaalde. 

De directeur is belast met de regeling en 
afdoening van alle zaken, dien dienst be-
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treffende, voor zoover die niet aan hoogere 
autoriteit zijn of worden voorbehouden. 
De instructie voor den directeur wordt, op 
voordracht van den Directeur-Generaal, 
vastgesteld . door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken. 

Bij afwezigheid of ontstentenis van den 
directeur treedt de onderdirecteur in diens 
plaats; -de instructie voor den direc.teur 
geldt dan evenzeer voor den onderdirec
teur. '' 

Arti!cel 4. 
Het personeel van de R .P.S. wordt geacht 

met ingang van den dag van inwerkingtre
ding van dit besluit in dienst te zijn van 
het Staatsbedrijf der P .T.T. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den dag, volgende op dien zijner plaat
sing in de Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 3 Decen;iber 1942. 
S.-G. v. h . Dep. v. B. Z. , FREDERIKS. 

( Uitgeg. 22 Dec. 1942.) 

(Stet. no. 238) 
7 December 1942. BESLUIT van de Secre

tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Landbouw en Visscherij, 
N°. 67169 E .0.K., Directie van Handel 
en Nijverheid, houdende voorschriften 
met betrekkingtot het doen van opgaven 
naar aanfeiding van het verplaatsen van 
zaken. 

De Secretarissen-Generaal van de Depar
t.imenten van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Landbouw en Visscherij; 

Gelet op § I van de Verordening N°. 23 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 
van de Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied; 

Hebben goedgevonden te bepalen: 

Artikel I, 
I. Onverminderd het bepaaldE' bij of 

krachtens de Handelsregisterwet (Staatsblad 
1918, n°. 493) is ieder, 9ie een bedrijf, gelegen 
in een der· gemeenten, vermeld in de bij dit 
besluit behoorende bijlage A, hetzij binnen 
die gemeente of naar een andere gemeente 
verplaatst, hetzij opheft, verplicht de op
gaven, welke in de bij dit besluit behoorende 
bijlage B worden verlangd, binnen een dag 
na dien der verplaatsing of opheffing, op de in 
die bijlage aangegeven wijze, volledig en naar 
waarheid in te zenden aan de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken, binnen welker 
gebied het bedrijf was gelegen. Was het be
drijf gelegen in een gemeente, waarvoor een 
plaatselijk kantoor der Kamer is ingesteld, 
dan dient de inzending aan dat kiy1toor te ge
schieden. 

2. Het bepaalde in het vorige lid is van 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
bedrijven, als bedoeld in het vorige lid, welke 
v66r de inwerkingtreding van dit besluit, 
doch na I October 1942 verplaatst, onder
scheidenlijk opgeheven zijn, met dien ver~ 
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stande, dat de opgaven in dat -geval moeten 
geschieden binnen een dag na dien van in
werkingtreding v'an dit besluit. 

Artikel 2. · 

1. Hij, die de bij dit besluit opgelegde ver
plichting niet nakomt, wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste vijfhonderd gul
den. 

2 . Het bij bet eerste lid strafbaar gestelde 
feit wordt beschouwd ars een. overtreding. 

Artikel 3. . 
Indien bet bij 'artikel 2 strafbaar gestelde 

feit wordt begaan door of vanwege een rechts
persoon, wordt de strafvervolging ingesteld 
en de straf uitgesproken tegen hem, die tot 
bet plegen van bet feit opdracht gaf of die 
de feitelijke leiding had bij bet verboden 
handelen of bet nalaten. 

Artikel 4. 
Over de overtreding, waartegen in artikel 

2 straf is bedreigd, oordeelt in eersten aanleg 
·bij uitsluiting de door bet besluit N°. 71/1941, 
met betrekking tot de berechting van ·straf
zaken , rakende het economisch !even, inge .. 
stelde economische rechter. 

Artikel 5 . .. 
Dit besluit wordt afgekondigd in de Neder

landsche Staatscourant. Het treedt in werking 
op den dag na <lien zijner afkondiging. 

's=Gravenhage, 7 December 1942. 
S.-G . v. h. Dep. v. H., _N. en S., 

H. M. HlRSCHFELDT. 
S.-G. v. h. Dep. v. L . en V., 

H. M. HrnSCHFELDT. 

Noordhol/and: 
B1JLAGE A. 

Bennebroek, Bergen, Beverwijk, Bloemen
daal, Casfricum, Egmond a. Zee, Egmond
Binnen, Heemskerk, Heemstede, Heiloo, Den 
Helder, Limmen, Schoorl, Velsen, Zandvoort, 
De Zijpe (ten W . van het Noord-Hollandsch 
Kanaal)•. • 

Zuidho/land: 
Abbenbroek, Achthuizen, Den Bommel, 

Brielle , Dirksland, Geervliet, Goedereede, 
's-Gravenhage, 's-Gravenzande, Heenvliet , 
Hekelingen, Hellevoetsluis, Herkingen, Kat
wijk, Koedijk, De• Lier , Melissant, Middel
harnis, Monster, Naaldwijk, Nieuwenhoorn, 
Nieuwe-Tonge, Nieuw-Helvoet, Noordwijk, 
Noordwijkerhout , Ooltgensplaat, Oostvoorne, 
Ouddorp, Oudenhoorn, Oude-Tonge, Rockan
je, Rotterdam (voor zooveel Hoek van Hol
land betreft) , Rozenburg, Rijnsburg, Som
melsdijk, Spijkenisse, Stad a. h. Haringvliet, 
Stellendam, Valkenburg, Vierpolders, Voor-

' bout, Voorschoten, Wassenaar, Wateringen, 
Zuidland, Zwartewaal. 

I. a. Naam van bet bedrijf : 
b. Naam en voornamen van 

. den eigenaar of onderne; 
mer: 

2. Hebt gij uw· bedrijf ver
plaatst? 
Hebt gij Uw bedrijf opge
heven? 

BlJLAGE B. 

I 

3. Oud adres: -
(straat, huisnummer, ge
meente) 
Bedrijf: 
Woonhuis: 

4. Nieuw adres: 
(straat, huisnummer, ge
meente) 
Bedrijf: 
Woonhuis: 

5. Soort van bedrijf: I. 
6. Hebt gij Uw voorraden me- I 

degenomen? 
7. Hebt gij Uw bedrijfsoutil- I 

!age (winkelinventaris, ge
reedschappen, machines, 
e.d. medegenomen? _ 

Datum 
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( Onderteekening.) 

(Stet. no. 242) 

II December 1942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van bet Departement 
van Waterstaat, ·tot nadere wijziging 
van bet Algemeen Reglement Vervoer. 

Op grond van artikel 27 der Spoorwegwet 
en in overeenstemming met de § § 2 en 3 der 
Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor bet bezette Nederlandsche 
gebied wordt l>epaald: 

I. In bet Algemeen Reglement Vervoer 
warden de volgende wijzigingen aange-
bracht: 

1 
I. In artikel 33, derde lid, van bet Alge

meen Reglement Vervoer, zooals dit luidt 
ingevolge bet besltiit van 6 September 1941, 
wordt de punt a~n het slot van den eersten 
volzin vervangen door een komma, en wordt 
ingevoegd: 

,,met dien verstande, dat vergoed wordt 
de werkelijk geleden schade tot een maxi
mum van f 100,- per collo". 

2. In bijlage II, onder XI, Jetter B, wordt: 
a. aan het vierde lid een volzin toege

voegd, luidende: 
,,In bijzondere omstandigheden is de 

Seci:etaris-Generaal , van het Departement 
van Waterstaat bevoegd te bepalen, dat 
kan warden volstaan met twee dergelijke 
wagens."; 

b. aan het vijfde lid een volzin toegevoegd, 
luidende: 

,,In b ijzondere omstandigheden is de 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat bevoegd te bepalen, dat 
kan warden volstaa~ met ten- minste twee 
wagens, als bedoeld in den eersten volzin 
van dit lid." 

II. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag na dien zijner afkondiging. 

's-Gravenhag~, II December 1942. 

S.-G. v. h. Dep. v. Wat., D. G. W . SPlTZEN. 

( Uitgeg. I l Dec. 1942.) 
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(Stet. rto. 243) 

14 December 1942 . . BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat tot nadere wijziging van het 
Koninklijk besluit van 13 November 
1923 (Staatsblad n,0 • 517), laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 25 
Juli 1938 (Staat :j_blad n°. 570), tot vast
stelling van de inrichting van den dienst 
der Zuiderzeewerken, als bedoeld in ar
tikel 1, sub A, der wet van 14 Juni 1918 
(Staatsblad n°. 354), tot afsluiting en 
droogmaking van de Zuiderz ee. 

Op grond van artrkel 1 der wet vai:i . 14 
Juni 1918 (Staatsblad n°. 354) tot afslu1tmg 
en droogmaking van de Zuiderzee en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 van de Ver
ordening N°. 3/1940 van den Rijkscom~is
saris voor het bezette Nederiandsche geb1ed 
wordt bepaald: 

Artikel 1. 

De eerste zin van lid 3 va1roartikel 5' van 
het Koninklijk besluit van 13 November 1923 

. (Staatsblad n°. 517), laatstelijk ge~ijzigd 
bij Koninklijk Besluit van 25 Juh 1938 
(Staatsblad n°. 570), tot vaststelling van de 
inrichting van den dienst der Zuiderzee
werken, als bedoeld in artikel 1, sub A, van 
de wet van 14 Juni 1918 (Staatsblad n°. 354) 
tot afsluiting en droogmaking van de Zuider-
zee, wordt gelezen als volgt : .. . . 

Tot technisch-ambtenaar b1J de Zu1der
ze~werken zijn benoembaar zij, die in het be
zit zijn van een ~er getui~~chrift_en krachte!'ls 
artikel 29, 1ste hd, der N1Jverhe1dsonderw1JS
wet van de afdeeling weg- en waterbouw
kunde van een der door het Rijk gesubsidi
eerde middelbaar technische dagscholen of 
van ten deze daarmede door den Secrertaris
Generaal van het Departement van Water
staat gelijk te stellen scholen ." 

Artikel II. 

Overgangsbepaling. 

Zij, die bij het in werking treden van het 
onderhavige besluit in het bezit zijn van het 

• diploma van technisch-ambtenaar van den 
Rijkswaterstaat, alsmede zij , die dit diploma 
overeenkomstig het bepaalde in de eerste 
alinea van artikel II van het besluit van den 
Secretaris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat van II November 1941 (Neder
landsche Staatscourant van 19 November 
1941, n°. 226), tot nadere wijziging van het 
Koninklijk besluit van 6 October 1932 (Staats
blad n°. 487), tot vaststelling van de inrich
ting van den Rijkswaterstaatsdienst, alsnog 
verwerven, blijven tot technisch-ambtenaar 
bij de Zuiderzeewerken benoembaar. 

Artikel II I. 

Dit besluit treedt in Werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gi-avenhage, 14 December . 1942. 

S.-G. P· h. Dep. v. W. , D. G. W. SPITZEN. 
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(Stet. no. 248) 
21 December 1942. BESL UIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij, N°. 15625, 
Afd. III, Directie van den Landbouw, 
tot wering van besmettelijke ziekten bij 
pluimvee en konijnen. 

Op grond van§ 1 der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 
3 der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

I. Van het voornemen tot het houden van 
een keuring, tentoonstelling of een dergelijke 
wijze van bijeenbrenging van pluimvei: of 
van konijnen moet door den ondernemer 
ten minste acht dagen van te voren kennis 
worden gegeven aan het districtshoofd van 
den Veeartsenijkundigen Dienst. 

2. De ondernemer eener keuring, tentoon
stelling of dergelijke wijze van bijeenbren
ging van pluimvee of van konijnen is ver
plicht de dieren, alvorens deze toe te laten, 
bij de plaats van aanvoer veeartsenijkundig 
te doen onderzoeken door een of meer door 
het districtshoofd van den Veeartsenij
kundigen Dienst daartoe aangewezen vee
artsen; de kosten van het onderzoek komen 
ten laste van den ondernemer. 

3. Van het bepaalde in het tweede lid kan 
door het districtshoofd van den Veeartsenij
kundigen Dienst ontheffing worden ver
leend. 

Artikel 2. 
:>e ondernemer eener keuring, tentoon

stelling of dergelijke wijze van bijeenbren
ging van pluimvee · of van konijnen is ver
plicht zorg te dragen, dat geen dieren wor
den toegelaten, die, blijkens het onderzoek, 
als bedoeld in artikel 1, lid 2, lijdende zijn 
aan of verdacht worden van ee'nige voor be
smettelijk gehouden ziekte. 

Artikel 3. 
Bij het dreigen, optreden _of heerschen 

eener voor pluimvee of konijnen besmette
lijke ziekte kan door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw 
en Visscherij het houden -van keuringen, 
tentoonstellingen, verkoopingen en derge
lijke wijze van bijeenbrenging van pluimvee 
en(of) konijnen worden verboden. 

Artikel 4. 
1. Overtreding van het bepaalde bij of 

krachtens dit besluit wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste een jaar of geld
boete van ten - hoogste vijfhonderd gulden. 

2. De in het eerste lid strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen. 

Artikel 5. 
De artikelen 76, 77 en 85 tot en met 93 der 

Veewet vinden overeenkomstige toepassing. 
Artikel 6. 

Dit besluit treedty in werking op den dag 
na dien zijner afkon'.diging. 

's-Gravenhage, 21 December 1942. 
S .-G v. h . Dep, L. en V., H. M. HIRSCHFELD, 

( Uitge<J, 21 Dec. 1942,) 
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(Stet. no. 248) 
21 December 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeditl:g, Wetenschap en Kultuur
bescherming, N°. 361 O.W.K., betref
fende de financiering van de exploitatie
kosten van het voortgezet gewoon lager 
onderwijs. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/ 19,0 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N~der

_landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 
1. Voor de toepassing van artikel 55bis, 

eerste lid, der Lageronderwijswet 1920 wor
den het zevende en de hoogere leerjaren van 
een school voor iewoon lager onderwijs met 
een school voor voortgezet gewoon lager 
onderwijs gelijkgesteld. 

2. De vaststelling over de jaren 1942 en 
1943 van de in de artikelen 55b,is, eerste lid, 
en 101, vijfde lid, der wet bedoelde bedragen 
geschiedt, voor zooveel het voortgezet ge
woon lager onderwijs betreft, v66r I Februari 
1943. Indien een daartoe strekkend besluit 
niet v66r dien datum is genomen, stelt de 
Commissaris van de provincie de bedragen 
vast. Op het besluit van den Commissaris is 
artikel 17 der wet van toepassing. 

3. Zoodra de in het vorig lid bedoelde be
dragen onherroepelijk zijn vastgesteld, wor
den zij, met inachtneming van het bepaalde 

•in het zesde lid van artikel 103 der wet, als 
voorschot aan het schoolbestuur uitbetaald . 

Artikel II. 
Dit besluit treedt in werking- op den dag 

zijner afkondiging. 
• s-Gravenhage, 21 December 1942. 

S .-G. v. h. Dep. v. 0., W. en K., J. VAN DAM. 

(Stet. no. 252) 
22 December 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken N°. 
26391 B.B. (Bureau Staats- en Admini
stratief Recht), betreffende samenvoe
ging van de gemeenten Gronsveld en 
Rifckholt . 

Op grond van § I der Verordening N°. 
79/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel I. 

Met ingang van I Januari 1943 worden de 
gemeenten Gronsveld en Rijckholt samenge
voegd tot een nieuwe gemeente, welke den 
naam Gronsveld draagt. 

Artikel 2 . 

I. De burgemeester, de secretaris en de 
ontvangers der samen te voegen gemeenten 
worden geacht met ingang van den datum 
der samenvoeging uit h'un ambt eervol te zijn 
ontslagen. 

2. Te rekenen van den in het vorige lid 
bedoelden datum warden zij, die het ambt 
bekleeden van: 

a. burgemeester van de gemeenten Grons-
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veld en Rijckholt, geacht te zijn benoemd tot 
burgemeester van de nieuwe gemeente; 

b. secretaris van de gemeenten Gronsveld 
en Rijckholt, geacht te zijn benoemd tot se
cretaris van de nieuwe gemeente; 

c. ontvanger van -de gemeente Gronsveld, 
geacht te zijn benoemd tot ontvanger van 
de nieuwe gemeente . 

3. Totdat de Commissaris der provincie 
Limburg toepassing zal hebben gegeven aan 
het bepaald«j. in artikel 6 van de Verordening 

· N°. 152/ 1941 en de burgemeester der nieuwe 
gemeente zoo noodig nieuwe wethouders zal 
qebben benoemd, warden twee door dezen 
burgemeester aan te wijzen wethouders, on
derscheidenlijk van de gemeenten Gronsveld 
en Rijckholt, geacht wethouders te zijn van 
de nieuwe geni.eente. 

4. Onverminderd het bepaalde in het eer
ste lid worden de door of vanwege het be
voegd gezag in dienst der samen te voegen 
gemeenten aangestelde ambtenaren - met 
inbegrip van de personen, in dienst van die 
gemeenten op arbeidsovereenkomst naar bur
gerlijk recht werkzaam - te rekenen van den 
datum der samenvoeging, geacht in den
zelfden rang en op denzelfden voet in dienst 
te zijn van de nieuwe gemeente, met dien 
verstande, dat het bevoegd gezag verplicht 
is binnen drie maanden, te rekenen van den 
datum der samenvbeging, te bepalen, of en, 
zoo ja, in welken rang en op welken voet de 
hierbedoelde personen in dienst van de nieuwe 
gemeente blijvend te werk zullen worden 
p~W. -

Een blijv~nde tewerkstelling geschiedt 
slechts in een finacieel gelijkwaardige be
trekking, waaronder verstaan wordt een be
trekking of vereeniging van betrekkingen, 
die den betrokken ambtenaar een tenminste 
gelijk inkomen oplevert als de wedde, in den 
zin der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240 , 
of de som van de wedde en kindertoe!age, 
welke aan zijn betrekking !aatstelijk voor den 
ingang dezer samenvoeging was verbonden. 

Met ,,inkomen" wordt hier, waar het be
treft inkomsten in dienst van een der licha
men, bedoeld in de artikelen 3, 4, 5 en 14, 
tweede lid, der Pensioenwet 1922, Staatsblad 
n°. 240, bedoeld de wedde in den zin dier wet, 
vermeerderd, indien de toelage niet reeds in 
de wedde is begrepen, met kindertoelage. 

Het bepaa!de in de tweede en derde alinea 
is van overeenkomstige toepassing ten aan
zien van personen, in dienst der samen te 
voegen gemeenten op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht. 

Voor de regeling van de wedden of loonen 
der personen, die in aienst der samen te voe
gen gemeenten werkzaam waren, worden ten
minste de diensttijd en de wedderegeling of 
!oonregeling in aanmerking genomen, welke 
in de betro~en gemeente voor de berekening 
van hun wedden of loonen zouden hebben 
gegolden. 

5. De bevoegdhed;n van de machten en 
ambtenaren der samen te voegen gemeenten 
gaan met ingang van den 'datum der samen
voeging over op de machteri en ambtenaren 
der nieuwe gemeente. 

6. Behoudens het bepaalde· in de vijfde 
alinea van dit lid, behouden de op den datum 
der samenvoeging in of voor een der sanem 
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te voegen gemeenten geldende besluiten 
rechtskracht, totdat het bevoegd gezag deze 
besluiten vervallen dan wel in of voor de 
nieuwe gemeente geldend heeft verklaard. 

Het bevoegd gezag der nieuwe gemeente 
is verplicht binnen twee jaren na den datum 
van ingang van deze samenvoeging te bepa
len, welke gemeentelijke besluiten in het ge
bied der nieuwe gemeente ~ullen gelden. 

Zoe! dikwijls voor het vervallen verklaren 
of voot' het invoeren van gemeentelijk!e be
sluiten medewerking van hooger gezag bij 
•kracht van wet hebbende bepalingen is voor
geschreven, is deze mede vereischt voor het 
vervallen of van toepassing verklaren van 
gemeentelijke besluiten in het gebied der 
samen te voegen gemeenten. 

Het bevoegd gezag•der nieuwe gemeente is 
verplicht binnen drie maanden, te rekenen 
van den datum der samenvoeging., ten aan
zien van de besluiten, regelende den rechts
toestand van de in dienst der nieuwe ge
meente werkzame personen, een nadere re
geling te treffen. 

De bestaande instructies voer den secre
taris en den ontvanger der gemeente Grons
veld gelden voor de nieuwe gemeente, totdat 
zij door andere zijn vervangen. Het bepaalde 
in de tweede alinea van dit lid is te dezen 
niet van toepassing . 

7. De jaarwedden van den burgemeester, 
den secretaris, den ontvanger en de ambte
naren van den burgerlijken stand der nieuwe 
gemeente worden zoo ncrndig opnieuw vast
gesteld door den Commissaris der provincie 
Limburg, overeenkomstig de ter zake in deze 
provincie geldende regelen . 

• 
Art,.ikel 3. 

1. Met afwijking van het bepaalde in ar
tikel 4, eerste lid, der gemeentewet en in ar
tikel II, derde lid, van de Eerste beschi:kking 
ter uitvoering van de Verordening N°. 
152/ 1941 geldt, totdat onderscheidenlijk de 
uitkomsten van de eetstvolgende openbare 
volkstelling of een nadere publicatie omtrent 
het aantal inwoners door het Centraal Bu
reau voor de Statistiek iullen zijn verschenen, 
in de nieuwe gemeente het getal inwoners, 
dat op 31 De~t:mber 1942 volgens de bevol
kingsregisters der samen te voegen gemeenten 
aanwezig is, zooals dit door den Commissaris 
der provincie Limburg, den burgemeester ge
hoord, wordt vastgesteld. 

2. Met afwijking van het bepaalde in ar
tikel 4, tweede lid, der gemeentewet worden 
zij, die gedurende de laatste twaalf maanden 
woonplaats hadden in het gebied der samen 
te voegen gemeenten, vanaf den datum van 
de samenvoeging als ingezetenen der nieuwe 
gemeente beschouwd . 

3. Zij , die zicb in den loop ' der laatste 
twaalf maanden gevestigd hebben in het ge
bied der samen te voegen gemeenten, worden 
geacht vanaf den datum van vestiging hun 
werkelijke woonplaats te hebben gehad in de 
nieuwe gemeente. 

Artikel 4 . 
1. Aan de vaste ambtenaren, die tenge

volge van deze samenvoeging worden ont
slagen, wordt - voor zoover zij niet in de 
termen vallen om pensioen, uitgezonderd ver-
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vroegd ouderdomspensioen, als bedoeld in 
artikel 48, eerste lid, onder b, der Pensioen
wet 1922, Staatsb/ad n°. 240, te genieten -
met ingang van den dag van ontslag, ten 
laste van de nieuwe g&meente een wachtgeld 
verleend. 

Als vaste ambtenaren worden mede aange
m~rkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
die een niet wezenlijk onderbroken diensttijd 
van tenminste vijf jaren als ambtenaar in 
vasten of tijdelijken dienst ~ij een publiek
rechtelijk lichaam hebben vervuld, tenzij zij 
belast zijn met werkzaamheden, welke een 
tijdelijk karakter dragen. 

De toekenning van wachtge'ld en het nemen' 
van beslissingen daaromtrent geschieden 
door den b\lrgemeester der nieuwe gemeente 
met inachtneming van de vglgende bepalin-
gen . . 

2 . Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid, wordt wachtgelci toegekend: 

a. indien zij op I Januari 1943 een dienst
tijd van tenminste 10 jaren hebben volbracht 
en het aantal jaren van dien diensttijd, te
zamen met het aantal jaren van den leeftijd, 
dien zij ten tijde van het ontslag hebben be
reikt , 60 of ·meer bedraagt , tot het tijdstip 
waarop ingevolge het hieronder bepaalde het 
wachtgeld eindigt; 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsb/ad n°. 240 - te genieten. Voor hem, 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in den vori,
gen zin, vervalt het wachtgeld, zoodra het 
gelijk is aan of minder bedraagt dan dat pen
sioen en anders bij · het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd. , 

Onder ,,diensttijd" wordt in dit artikel 
verstaan alle aan het ·ontslag voorafgaande 
tijd, welke in aanmerking komt voor pensi
oen, onverschillig in dienst van welk lkhaam ' 
die tijd is doorgebracht, met dien verstande, 
dat alle diensttijd slecht eenmaal wordt 
medegeteld en diensttijd uit een nevenbetrek
king slechts in aanme,rking komt, indien het 
wachtgeld uit hoofde van ontslag uit die 
betrekking wordt toegekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, we Ike aan de 
betrekking, waaruit de belanghebbende ten
gevolge van de samenvoeging werd ontslagen, 
laatstelijk v66r I Januari 1943 was verbon
den, vermeerderd met kindertoelage, ind ien 
die toelage niet reeds in die wedde is begre
pen, met dien verstande, dat de wedde of de 
som van wedde en kindertoelage dezelfde 
vermindering of vermeerdering ondergaat , 
welke de kindertoelagE! tengevolge van de 
wijziging van het aantal kinderen, dat voor 
die toelage in aanmerking komt, zou onder
gaan, indien de belanghebbende in dienst zou 
zijn gebleven. Het wachtgeld is gedurende 
de eerste drie maanden gelijk aan de in den 
eersten volzin omschreven wedde of de som 
van wedde en kindertoelage en bedraagt 
daarna gedurende drie maanden 85 en ver-

14 ' 
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volgens 70 ten honderd van de vorenbedoelde wedde vereenigd . 
wedde· of som. 8. Bij verlies van de betrekking of andere 

4. Indien op of na den datum van het in bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
werking trede'n van deze beschikk,ing in de intrekking of vermindering van wachtgeld 
regeling van de wedden en (of) kindertoe- het gevolg is, v66r heCtijdstip , waarop het 
lagen van de ambtenaren der nieuwe ge- wachtgeld volgens het tweede licl uiterlijk 
meente een wijziging wordt gebracht, welke eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend,
geen verband houdt met deze samenvoeging, onder~cheidenlijk niet verhoogd, indien het 
wordt de in het derde lid bedoelde wedde of verlies, naar het oordeel van het bevoegd 
de som van wedde en kindertoelage voor de gezag van de nieuwe gemeente, het gevolg 
toepassing van dat lid en van het vijfde en was van eigen schuld of v,i.n eigen verzoek en 
zesde .lid van dit artikel , alsmede van het daarvoor geen deugdelijke gronden aanwezig 
tweede lid, tweeden volzin, van artikel 5, ·op worden geacht. 
overeenkomstige wijze gewijzigd. 9. Indien de op wachtgeld gestelde ambte-

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit of nares in het huwelijk treedt, vervalt voor den 
in verband met arbeid of bedrijf op of na duur van dat huwelijk het wachtgeld. 
1 Januari 1943 inkomsten geniet of gaat ge- 10. Indien een wachtgeld na onderbreking 
nieten, welke hij drie· maanden v66r den da- ' opnieuw wordt genoten, wordt voor de be
tum van ingang van deze samenvoeging niet paling van den duur en het bedrag van het 
genoot, wordt: wachtgeld de tijd der onderbreking geacht op 

a. indien ltij die inkomsten geniet in dienst wachtgeld te zijn doorgebracht . ~ 
van een der lichamen, bedOeld in de artikelen II . Van het genot van illJ{omsten, als be-
3, 4, 5 en 14 , tweede lid , der Pensioenwet 1922 doeld in het vijfde lid , doet de op wachtgeld 
Staatsblad n°. 240, zoodra en zoolang het gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
wachtgeld, venp.eerderd met die inkomsten, aan den burgemeester der nieuwe gemeente. 
voor zoover zij als wedq,e in den zin dier wet De op wachtgeld gestelde is gehouden ten 
zijn o_f zouden zijn aan fe merken, en in ieder aanzien van die inkomsten alle door dezen 
geval met inbegrip van kindertoelage, de in burgemeester en door den Commissaris der 
het derde lid bedoelde wedde of de som van provincie Limburg verlangde inlichtingen te 
wedde en kindertoelage zou overschrijden, verstrekken. 
het wachtgeld mef het bedrag dier overschrij- De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
ding verminderd; , in het huwelijk treedt, doet daarvan even-

b. in de overige gevallen het wachtgeld eens onverwijld mededeeling aan den burge
voor den duur van die inkomsten met een meester der nieuwe gemeente. 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, vermin- - De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
derd, met dien verstande , dat van die in- eerste schriftelijke aanzegging van den bur~ 
komsten buiten aanmerking blijft een be- gemeester van bedoelde gemeente een aan
drag, gelijk aan het verschil tusschen het vrage in te dienen tot het verkrijgen van 
wachtgeld en de in het derde lid bedoelde invaliditeitspensioen en.zich te onderwerpen 
v;edde of de som van wedde en kindertoe- aan het in verband daarmede te verrichten 
!age; geneeskundig onderzoek, als bedoeld in ar-, 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, als~ tikel 74 der Pensioenwet 1922, Staatsblad 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin- n °. 240. 
derd met het eventueele gedeelte der in- Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
komsten onder a, waarmede deze, vermeer- lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, kan 
derd met het wachtgeld, het bedrag der in de Commissaris der provincie Limburg. den 
het derde lid bedoelde wedde of van de som burgemeester der nieuwe gemeente, benevens 
van wedde en Kindertoelage overschrijden, den belanghebbende of diens gemachtigde 
doch ten aanzien van de overblijvende in- gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, het 
komsten gehandeld, alsof zij onder b vallen wachtgeld geheeT of gedeeltelijk vervallen 

6. Gelijk gevolg als aan het geflieten va~ verklaren. 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld , ·12. Geschillen over de toepassing van dit 
aal zijn verbonden aan een benoeming tot artikel worden, den burgemeester der nieuwe 
een passende betrekking, al wordt deze be- gemeente , benevens den belanghebbende of 
noeming niet aangenomen, tenzij dit Jaatste diens gemachtigde gehoord, althans behoor
geschiedt op grond van bezwaren, welke door lijk opgeroepen, beslist door den Commissaris 
den Commissaris der provincie Limburg, den der provincie.- Limburg, gemeenschappelijk 
belanghebbende of diens gemachtigde ge- met de bestuursraden. • 
hoord, althans behoorl ijk opgeroepen, deug- Artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 is 
delijk worden verklaard . hierbij van overeenkomstige toepassing. 

Onder ,,passende betrekking" wordt in dit Artikel S-
lid verstaan een betrekking of vereeniging 1. De tijd, krachtens deze beschikking op 
van betrekkingen, welke den betrokken wachtgeld doorgebracht , wordt als diensttijd 
ambtenaar in verband met zij n persoonlijk- in den zin der Pensioenwet 1922, S{aatsblad 
heid en omstandigheden redelijkerwijze kun- no. 240, aangemerkt, indien de ontslagene in 
nen worden opgedragen. de betrekking, welke hij met genot van wacht-

7. Voor de toepassing van net vijfde en geld heeft verlaten, laatstelijk voor zijn ont
zesde lid van dit artikel worden in de geval- slag ambtenaar was in den zin dier wet en 
Jen, waarin de belanghebbende tengevolge voor z-oover die -tijd niet parallel loopt met 
van de samenvoeging uit meer dan een- be- diensttijd als ambtenaar, in den-zin van die 
trekking is ontsiagen, de verschillende wacht- wet, in een betrekking of in betrekkingen, 
gelden en de verschillende wedden, in het waarin deze hoedanigheid na het ontslag 
derde lid bedoeld, t,ot een wachtgeld en een wordt verkregen. 
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2. Gedurende den volgens het eerste lid 
voor pensioen geldigen tijd geldt als wedde, 
onderscheidenlijk als pensioensgrondslag, het 
bedrag van de wecfde, onderscheidenlijk de 
pensioensgrondslag, dan we! de som der 
wedden, onders~eidenlijk de som der pen
sioensgrondslagen, welke riiet inachtneming 
van het bepaalde in het derde en vierde lid 
van het vorig artikel voor den betrokkene 
2ouden hebben gegolden, met dien verstande, 
ciat de pensioensgrondslag of de som der 
pensioensgrondslagen dezelfde wijzigingen 
ondergaan, welke zij -op grond van het be
paalde in artikel 150 der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, zouden hebben ondergaan, 
indien het ontslag niet ware verleend en de 
ambtenaar de laatstelijk voor het ontslag aan 
zijn betrekking of betrekkingen verbonden 
wedde ongewijzigd had behouden. Verkrijgt 
de betrokkene na zijn ontslag opnieuw de hoe
danigheid van ambtenaar i~ den zin der 
Pensi_oenwet 1922, Staatsblad n°.- 240, met een 
pensioensgiondslag of een som van pensi
oensgrondslagen, lager dan die uit de betrek
king of betrekkingen, waaruit hij tengevolge 
van de samenvoeging werd ontslagen, _dan 
wordt voor de toepassing van de artikelen 
33 en 151 der Pensioenwet 1922, Staatsblad 
no. 240, de wedde of de som der wedden in de 
nieuwe betrekking of betrekkingen geacht 
te zijn verhoogd tot het bedrag van de wedde 
of de som der wedden, bedoeld in het derde 
lid van het vorige artikel. 

Blijft de tengevolge van de·samenvoeging 
ontslagene na zijn ontslag in een of meer be
trekkingen ambtenaar in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, dan wordt 
voor de berekening van het eigen pensioen 
de pensioensgrondslag in elk dier aangehou
den betrekkingen geacht dezelfde wijziging 
te ondergaan, we)ke deze op grond van ar
tikel 150 dier wet zou ondergaan, indien de 
in den eersten en tV'{eeden volzin van dit lid 
bedoelde wedde of som van wedden als amb
tenaar in den zin dier wet zou worden ge-
noten. . 

3. De nieuwe gemeente is voor de betrok
ken personen gedurende den tijd, dien zij 
krachtens deze beschikking op wachtgeld 
doorbrengen, een bijdrage voor eigen peii.si
oen verschuldigd op den voet van artikel 35 
en artikel 36, eerste lid, onder a, der Pensi
oenwet 1922, Staatsblad n°. 240, berekend 
naar den jn den eersten volzin van het tweede 
lid aangegeven pensioensgrondslag, en in het 
geval, bedoeld in den tweeden volzin van 
dat lid, naar het verschil tusschen dezen pen
sioensgrondslag en dien of die, welke in de 
betrekking of betrekkingen, waarin na het 
ontslag de hoedanigheid van ambtenaar in 
den zi.n van bedoelde wet werd verkregen, 
zonder de werking van heJ; tweede lid zou of 
zouden hebben gegolden. 

4 . De in het vorige lid bedoelde gemeente 
verhaalt de aldaar bedoelde bijdrage op de 
betrokken personen op den voet van het 
vierde lid van artikel 36 der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240. 

5. Het lichaam, in welks dienst een ge- _ 
wezen ambtenaar, bedoeld in het eerste lid 
van het vorige artikel, is herplaatst, is de 
bijdrage volgens artikel 35 en artikel 36, 
eerste lid, onder a en b, der Pensioenwet 1922 
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Staatsblad n°. 240, verschuldigd naar den 
pensioensgrondslag of de · pensioensgrond
slagen, welke zonder de werking van het 
eerste lid zou of zouden hebben gegolden. 

6. Voor de toepassing van dit artikel vin
den de artikelen 125, 127 tot en niet 129a 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, 
overeenkomstige toepassing. 

7. Voor de toepassing · van artikel 40, 
eerste lid, on,dl'!r c end, c!er Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, worden zij, die op den dag, 
voorafgaande aan dien van den ingang dezer 
samenvoeging op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk rech~ werkzaam waren in dienst 
van een der samen te voegen gemeenten en 
die tengevolge van deze samenvoeging; in de 
nieuwe gemeente worden herplaatst en de 
hoedanigheid van ambtenaar verkrijgen, ge
acht den in dienst van een der samen te 
voegen gemeenfen doorgebrachfen tijd i'n 
dienst van de nieuwe gemeente te -hebben 
doorgebracht. · 

.. Artikel 6. 
• 1. De Secretari!;-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken kan, den. 
Commissaris der provincie Limburg gehoord, 
bepalen, dat aan een of meer arii.btenaren in 
tijdelijken dienst, die niet worden aangemerkt 
als vaste ambtenaren, of aan personen, in 
dienst op arbeidsovereenkomst naar burger
lijk recht; die tengevolge van deze samenvoe
ging worden ontslagen, en geen aanspraa.k 
kunnen· maken op wachtgeld, ten laste van 
de gemeente Gronsveld een uitkeering wordt 
gedaan . 

Het bepaalde in het tweede tot en met het 
twaalfde lid van artikel 4 vindt overeenkom-
stige toepassing. ' 

2 . Ten a-anzien van de in het vorige lid 
bedoelde personen wordt onder diensttijd 
verstaan de aan het ontslag voorafgaande 

·tijd, in dienst van een der samen te voegen 
gemeenten doorgebracht. 

Artikel 7, 
1. De begrootingen van de gemeenten 

Gronsveld en Rijckholt voor het dienstjaar 
1942 worden afzonderlijlc voorfgezet door 
de nieuwe gemeente Gronsveld. 

2. -De rekeningen over het dienstjaar 1942 
voor de gemeenten Gronsveld en Rijckholt 
worden opgemaakt door den ontvanger de r 
nieuwe gemeente Gronsveld. 

Voor de toepassing van artikel 18 der 
Eerste beschikking ter uitvoering van de 
Verordening N°. 152/1941 treedt ten aanzien 
van bedoelde rekeningen op de burgemeester 
der nieuwe gemeente Gronsveld. 

3. De voor- of nadeelige saldi der rekenin
gen over de dienstjaren l9<fl en 1942 en de 
bij het sluiten der rekeri,ingen over het dienst
jaar 1942 nog te ontvangen achterstallige 
inkomsten of -te betalen achterstallige uit
gaven der samen te voegen gemeenten komen 
onderscheidenlijk ten bate of ten laste van de 
.nieuwe gemeente Gronsveld. 

De Commissaris der provincie Limburg kan 
zoo noqgig nadere aanwijzingen geven om
trent de verantwoording - dier saldi en dier 
bedragen. 

4. De burgemeester der nieuwe gemeente 
Gronsveld stelt binnen een door den Commis
saris der provincie Limburg te bepalen ter-
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mijn voor de nieuwe gemeente een begroo
ting vast, welke zal gelden voor het dienst
jaar 1943. 

Voor het tijdvak, waarin voor de nieuwe 
gemeente nog geen begrooting ls vastge

·steld, is de Commissaris der provincie Lim
burg bevoegd den burgemeester _van de 
nieuwe gemeente te machtigen tot het ont
vangen van de inkomsten en het doen van 
de door den Commissaris der provincie Lim
burg noodig geachte betalingen. 

Artikel 8. 
De uitkeeringen, voorloopige uitkeeringen 

daaronder begrepen, voor de gemeenten 
Gronsveld en Rijckholt, welke voor het jaar 
1942 i.n de plaats treden van de uitkeeringen 
van de vervallen opcenten op de hoofdsom 
der gemeentefondsbelasting en _der vermo
gensbelasting, alsmede van de voormalige 
uitkeeringen per in de gemeentefondsbelas
ting aangeslagen inwoner uit het gemeente
fonds en uit het werkloosheidssubsidiefonds, 
de eventueele verrekeningen ter zake van 
deze uitkeeringen, alsmede eventueele ver
rekeningen ter zake van de uitkeeringen, 
bedoeld in artikel 3, onder c, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929, Staatsblad n°. 388, 
sedert gewijzigd, betreffende het uitkeerings
tijdvak I Mei 1941 tot en met 31 December 
1941, voor zoover deze vervallen op of na 
1 Januari 1943 worden uitbetaald aan, even
tueel teruggevorderd van de nieuwe gemeente 
Gronsveld. 

Artikel 9. 
Gedurende den tijd, dat de secretaris der 

gemeente Rijckho/t wachtgeld geniet, ont- · 
vangt de nieuwe gemeente Gronsveld van 
het Rijk jaarlijks een bijdrage van vijf en 
zeventig ten honderd in de· kosten van het aan 
hem uitbetaalde wachtgeld. 

Artikel 10 . • 

1. De uitkeeringen uit het gemeentefonds 
ingevolge artikel 3, oqder c, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929, Staatsblad n°. 388, 

· sedert gewijzigd, voor de gemeenten Gronsveld 
en Rijckho/t voor het_jaar 1942, voorloopige 
uitkeeringen daaronder begrepen, worden, 
voor zoover zij op of na I Januari 1943 ver
vallen, aan de nieuwe gemeente Gronsveld 
uitbetaald. 

2. Voor de vaststelling van de in het eer
ste lid bedoelde uitkeering voor het jaar 1943 
en, zoo noodig ook over volgende uitkeerings
tijdvakken, worden voor de nieuwe gemeente 
Gronsveld de factoren, ontleend aan boekings
tijdvakken of rekeningsjaren, welke aan 
r ) anuari r 943 geheel of gedeeltelijk vooraf
gaan of aan tijdstippen v66r r Januari 1943 
vallende, berekenc;! naar de som dier factoren 
voor de gemeenten Gronsveld ep Rijckholt . 

3. Deze samenstelling der facto ren ge
schiedt aldus, dat zoowel het quotient, be
doeld in het twe~de lid van artikel 16 van 
het Financieele Verhoudingsbesluit, voor elk 
rekeningsjaar, als het quotient, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 21 van dat besluit, 
voor elk boekingstijdvak, het resultaat van 
een deeling is. 

4. Ten aanzien van de rekeningsjaren en 
de boekingstijdvakken, waarvoor onderschei
denlijk het quotient, bedoeld in artikel 16 
van het Financieele Verhoudingsbesluit, en 
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het quotient, bedoeld in artikel 21 van dat 
besluit, voor de gemeenten Gronsveld en 
Rijckho/t reeds zijn vastgesteld, worden deze 
quotienten opnieuw, met inachtneming van 
de bepalingen van het tweede en derde lid 
van dit artikel door de Secre4"-rissen-Generaal 
van de Departementen van Binn~nlandsche 
Zaken en Financien vastgesteld. 

Artikel 11 . 
1. Voor de vaststelling en verrekening van 

de garantieuitkeering, als bedoeld in artikel 
II -der wet van 4 Maart 1935, Staatsblad n°. 
74, wordt deze beschikking geacht in werking 
te treden op I Mei 1943. 

2. De met toepassing van het bepaalde 
in het eerste lid vast te stellen uitkeeringen 
voor de gemeenten Gronsveld en Rijckholt, 
voor zoover zij op of na ·1 Januari 1943 ver

-vallen, worden uitbetaald aan de nieuwe ge
meente Gronsveld. 

3. Aan de nieuwe gemeente Gronsveld 
wordt ten laste van het gemeentefonds over 
pet uitkeeringstijdvak 1943/1944 boven de 
uitkeering ingevolge artikel 3, letter c,.juncto 
artikel 9 der wet van 15 Juli 1929, Staatsblad 
n°. 388, sedert gewijzigd, een garantie-uit
keering gedaan ten bedrage van 1/10 van het 
verschil tusschen de SOffi: der uitkeeringen, 
welke de gemeenten Gronsveld en Rijckholt 
ingevolge artikel 3, letter b (oud). der wet van 
15 Juli 1929, Staatsblad n°. 388, sedert ge
wijzigd, over het tijdvak 1934/1935, hebben 
genoten en de som van de voor die gemeenten 
vastgestelde uitkeeringen, ingevolge artikel 
3 , letter c, dier wet voor het tjjdvak 1935( 
1936. 

4. Artikel II der wet van 4 Maart 1935, 
Staatsblad n°. 74, blij(t ten aanzien van de 
nieuwe gemeente Gronsveld buiten toepas-
sing. 

Artikel 12. 
De uitkeeringen dqor het Rijk wegens aan 

de samen te voegen gemeenten toekomende 
hoofdsommen en opcenten v<}n belastingen, 
betrekking hebbende op het belastingjaar 
1942 of daaraan voorafgaande belastingjaren, 
welke zijn of worden opgenomen in het boe
kingstijdvak 1942/1943 en volgende boekings
tijdvakken worden vanaf den datum van 
ingang van deze .:,amenvoeging gedaan aan 
de nieuwe gemeente Gronsveld. 

Ar'tikel 13 . 
1. Te rekenen van I Januari 1943 gaan alle 

rechten, lasten-, verplichtingen en bezittingen 
van de samen te voegen gemeenten over op 
de nieuwe ge·meente, zonder dat daarvoor 
een nadere akte wordt gevorderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze beschikking noodig mocht zijn, zal die 
geschieden krachtens deze beschikking . , 

Artikel 14. 
Alie kadastrale en andere stukken, uit

sluitend betrekking hebbende op het gebied 
der samen te voegen gemeenten, worden op 
31 December 1942 overgedragen aan de ge
meente Gronsveld. 

Artikel ~5-
De burgemeester der gemeente Rijckholt 

zendt op 31 December 1942 aan· den burge-

• 
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meester der gemeente Gronsveld het bevol: 
kingsregister zijner gemeente; de bevolkings
registers der samengeyoegde gemeenten vor
men tezamen het bevolkingsregister der 
nieuwe gemeente. • 

Artikel 16. 
1. De burgemeester der ge~eente R1jck

holt zendt op 31 December 1942 aan den bur
gemeester der gemeente Gronsveld de-op dien 
datum geldende kiezerslijst zijner gemeente; 
de kiezerslijsten der saqtengevoegde g~meen
ten vormen tezamen del kiezerslijst der nieu
we gemeente, totdat zij overeenkomstig de 

,kieswet door een nieuwe lijst is vervangen. 
2. De aldus samengestelde kie;erslijst van 

de nieuwe gemeente wordt, met inachtneming 
van het· bepaalde in artikel 3, tweede lid, 
door den burgemeester der nieuwe gemeente 
voor zooveel noodig aangevuld met de ver
andering v.an de aanduiding der woonplaats 
van iederen kiezer na den datum van de 
samenvoeging en met vermelding van het 
stemdistrict, waartoe hij dientengevolge be
hoort. 

Artikel 17. 
1. De inwoners i:l,er samen te voegen ge

meenten, die op of na 1 Januari 1943 werk
Joos .zijn of word en, zullen onmiddellijk opge
nomen worden in de steunregeling van de 
nieuwe gemeente of aldaar tot de werkver
schaffi.ng worden toegelaten, indien en voor 
zoover zij daarvoor , op grond van de regelen, 
welke in de opgeheven gemeente Gronsveld 
golden, in aanmerking komen. De steunrege
ling van de opgeheven gemeente Gronsveld 
geldt voor de nieuwe gemeente, totdat zij • 
door een andere is vervangen. 

Ten aanzien van de vestigingsvoorschriften 
blijft ten opzichte van de in de eerste alinea 
bedoelde personen de n.geting van kracht, 
welke in de gemeente, waarin zij gevestigd 
waren, -gold. 

2. Het verleenen van steun en het te werk 
ste1Jen bij de werkverschaffing geschieden 
met inachtneming van de door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken goedgekeurde stei.mtarieven en 
werkverschaffi.ngsloonen. 

Artikel 18. 
1. De kosten van verp!eging van arme 

krankzinnigen, bedoeld in artikel 39 der 
Armenwet, welke worden voldaan uit de 
kas van een der samen te voegen gemeenten, 
komen vanaf I Januari 1943 voor rekening 
der nieuwe gemeente 'Gronsueld . · 

2. Hetzelfde geldt ten aanzien van de kos
ten, voortvloeiende uit .de toepassing van 
artikel 30, eerste lid, tweeden zin, en tweede 
lid, en van artikel 39bis der Armenwet. 

Artikel 19. 
1. De namen der personen, voorkomende" 

op de lijsten, bedoeld in de artikelen 17 en 45, 
tweede lid, der Drankwet, Staatsblad 1931, 
n°. 476, van elk der samen te voegen gemeen
ten, worden indien belanghebbenden binnen 
drie maanden na den ingang dezer samen
voegi!ig een daartoe strekkend verzoek rich
ten tlit den burgemeester der nieuwe gemeen
te, overgeschreven op de overeenkomstige 
lijsten van de laatstbedoelde gemeente. 
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2. De volgorde, waarin de·plaatsing op de 
lijsten van de nieuwe gemeente zal geschie
den, wordt bepaald naar de dagen, waarop 
de verzoeken om vergunning, onderscheiden
lijk ver!of A, bij het bestuur van elk der samen 
te voegen gemeenten inkwamen, met dien 
verstande, dat voor zoover verzoeken op 
denzelfden dag zijn ingekomen, de in leeftijd 
oudere verzoeker voorgaat en dat bij gelijken 
ouderdom het lot beslist. · 

1, Artikel 20. 
Geschillen omtrent de toepassing van deze 

beschikking worden vo_or zoover in deze be
schikking of in andere wettelijke voorschrif
ten niet anders is bepaald, beslist door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
vari Binnenlandsche Zaken, den Raad van 
Stv-te, afdeeling voor de geschillen van be
stuur gehoord. 

Artikel 21. 
Deze beschikking treedt in werking met 

ingang van den dag, volgende op dien harer 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 22 December 1942. 
S.-G. v. h . Dep. v. B. Z. , FREDERIKS . 

(Stet. no. 251) 
23 December 1942. BESLUIT van de Secre

tarissen-Generaal van de Departementen 
van Justitie en van Sociale Zaken, 6de 
Afdeeling, N°. 1664, betreffende den 
geldigheidsduur van de lijsten van leden 
en plaatsvervangende leden van de Ra
den van Beroep (Sociale Verzekering). 

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

Artikel r. 
De geldigheidsduur van de lijsten van 

leden en plaatsvervangende leden der Raden 
van Beroep, bedoeld in artikel 12 van de 
Beroepswet, wordt tot en met 31 December 
1943 verlengd. 

Artikel 2. . . 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 23 December 1942. 

S.-G . v. h. Dep. v. Just., ScHRIEKE. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEIJ. 

(Stet. no. 253) 
24 December 1942. BESLUIT _;an den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie, Afd . 6/7, N°. 1602, tot 
tijdelijke uitbreiding van het aantal 
tuchtscnolen en Rijksopvoedingsge
stichten en nadere vaststelling van de 
subsidie voor verpleging van minder
jarigen. 

Op grond van§ 1 der Verordening N°.23/ 
1940 van in overeenstemming met de § § 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

., 
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Artikel 1. 
In den algemeenen maatregel van be

stuur van 15 Juni 1905, Staatsblad n°. 209, 
wordeh de volgende wijzigingen gebracht . 

I. Aan artikel 1 wordt een derde lid toe
gevoegd: 

,,Bovendien is tijdelijk een tuchtschool 
voor jongens gevestigd te Nieuwersluis en 

· een voor meisjes te Maartensdijk." 
2. Aan artikel 87 wordt een derde lid toe

gevoegd: 
,1Bov~ndien. is tijdelijk een Rijksopvoe

dingsgesticht voor jongens gevestigd ' te 
Nieuwersluis ." 

3. In artikel 159, eerste lid, wordt in 
p!aats. van ,,55 cent" gelezen : 80 cent, in 
plaats van ,,80 cent": f 1,10, in plaats van 
,,25 cent": 35 cent. 

4. 'In artikel 161 wordt in plaats van 
,,f 1,35" gelezen: f 1,75. 

Artikel 2. 
Pit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. _ 1 

De nummeri'( I en 2 hebben terugwerkende 
kr~cht tot I November 1941, de nummers 

· 3 en 4 tot 1 Januari L94I. 
's-Gravenhage, 24 December 1942. 

S.-G. ·v. h. Dep. v. Just., SCHRlEKE. 

( Uitgeg. 29 Dec. 1942.) 

(Stet. no. 253) 

28 December ·z942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie 6de Afdeeling, No. 1665, 
betreffende de tenuitvoerlegging van 
strafbeschikkingen (Besluit tenaitvoer
Jegging straibeschikkingen). 

Op grond van de artikelen 24 en 29 der 
Verordening No. 99/1942 betreffende straf
bevelen, strafbeschiltkingen en aan kosten 
onderworpen waarschuwingen en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: -

AFDEELING I. 
Algemeene bepalingen. 

Artikel 1. 

(1) De tenuitvoerlegging van strafbe
schikkingen geschiedt op last van het plaat
selijk hoofd van politie, dat de strafbeschik-
king heeft uitgevaardigd. _ 

(2) Alie politie-organen zijn tot het uit
- voeren van dien last bevoegd en verplicht. 

Artikcl 2. 
De strafbeschikking wordt zoo spoedig mo

gelijk ten uitvoer gelegd na het verstrijken 
van den termijn, binnen welken de verdachte · 
een gerechtelijke beslissing kan i}erzoeken. 

AFDEELING IC 
Tenuitvoerlegging van hechtenisstraf. 

Artikel 3. 
(1) Op de tenuitvoerlegging van strafbe

schikkinge'n, waarbij hechtenis is opgelegd, 
vinden de artikelen 564, eerste en tweede lid, 
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en 565 tot en met 571 van het Wetboek van 
Strafvordering overeenkomstige toepassing. 

(2) Indien de aangehoudene beweert,niet 
te zijn de persoon, tegen wien c!e last i.s ge
richt, zal hij v66r opneming in het strafge
sticht of de andere inrithting, waar de straf 
moet worden ondergaan, in de gelegenheid 
worden gesteld door het plaatselijk hoofd van 
politie, dat de strafbeschikking uitvaardigde, 
te worden gehoord. 

- ' .AFDEELING III. 
Tenuitvoerlegging van de straffen van 
geldboFte en van verbeurdverklaring van 

bepaalde voorwerpen. 
Artikel 4. 

Voor zoover bij strafbeschikking geldboete 
of verbeurdverklaring van niet inbeslaggeno
men voorwerpen is opgelegd, wordt door het 
plaatselijk hoofd van politie, dat de strafbe
schikking heeft uitgevaardigd, een bepaalde 
termijn van ten hoogste tv::ee maanden ge
steld, binnen welken de geldboete moet wor
den betaald of de verbeurd verklaarde voor
werpen moeten worden uitgeleverd, of we! ' 
het geldelijk bedrag, waarop zij in de be
schikking zijn geschat, moet worden voldaan. 
De termijn kan door het plaatselijk hoofd van 
politie telkens worden -verlengd, doch mag 
nimmer den duur van twee jaar te boven 
gaan. 

Artikel 5. 
(1) Bij gebreke van volledige betaling of ' 

uitlevering binnen 'tlen gestelden termijn 
• wordt het niet betaalde bedrag vervangen 
door hechtenis. 

(2) Artikel 23, vijfde tot en met negende 
lid, van het Wetboek van Strafrecht en arti- · 
kel 3 van dit besluit zijn van overeenkom
stige toepassing, met dien verstande, dat ten 
aanzien van verbeurd verklaarde voorwerpen 
te alien tijde ook algebeele bevrijdin_g moge
lijk is door uitlevering alsnog van alle voor- _ 
werpen. 

AFDEELING IV. 
Slotbepaling. 

Artikd 6. 
(1) Dit besluit treedt in werking _op den 

dag zijner afkondiging. • 
(2) Het kan worden aangehaald als: Be

sluit tenuitvoerlegging strafbeschikkingen. 
's-Gravenhage, 28 December 1942. 

S.-G. v. h. Dep. v. ]ustitie, SCHRIEKE. 
(Ui-tgeg. 29 Dec. 1942.) 

(Stet. no. 254) 
29 December 1942. BESCHIKKING van den 

'/ Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken No. 
26603 · B .B. (Bureau Staats- en Admini
stratie'f Recht), betreffende samenvoe
ging van de gemeenten Jaarsveld, Lopik 
en Willige-Langerak. 

Op grond van § 1 der V.erordening N°. 
79/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette· Nederlandsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 
Met ingang van I Januari 1943 worden de 
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gemeenten jaarsveld, Lopik en Willige
Langerak samengevoegd tot een nieuwe ge
meente, welke den naam Lopik draagt. 

Artikel 2. 

1. De burgemeester en de ontvangers der ge
meenten jaarsveld, Lopik en Willige-L(lnge
rak worden geacht met ingang van den da
tum der samenvoeging uit hun ambt eervol 
te zijn ontslagen. 

2. Te rekenen van den in het vorige lid 
bedoelden datum worden zij, die het ambt 
bekleeden van: 

a. burgemeester van de gemeenten-Jaars
veld, Lopik en Willige-Langerak, geacht te 
zijn benoemd tot burgemeester van de nieuwe 
gemeente Lopik; 

b. waarnemend-secretaris van iie gemeen
ten Jaarsveld, Lopik en Willige-Langerak, 
geacht te zijn benoemd tot secretaris van de 
nieuwe gemeente Lopik; 

c. waarnemend-ontvanger van de gemeen
te jaarsve/p., geacht te zijn benoemd tot ont
vanger van de nieuwe_ gemeente Lopik. 

3. Totdat de Commissaris der provincie 
Utrecht toepassing zal hebben gegeven aan 
het bepaalde in artikel 6 van de Verordening 
N°. 152/1941 en de burgemeester der nieuwe 
gemeente I:.opik zoo noodig nieuwe wethou
ders zal hebben benoemd, warden twee door 
dezen burgemeester aan te wijzen wetlrou
ders van de gemeenten Jaarsveld, Lopik of 
Willige-Langerak geacht wethouders te :tijn 
van de nieuwe gemeente Lopik. 

4. Onverminderd· het bepaalde in het eer
ste lid worden de door of .vanwege het, be
voegd gezag in dienst der samen te voegen 
gemeenten aangestelde ambtenaren - met 
inbegrip van de personen, in dienst van die 
gemeenten op arbeidsovereenkomst naa'r 
burgerlijk recht werkzaam - te rekenen van 
den datum der samenvoeging, geacht in den
zelfden rang en op denzelfden voet in dienst 
te zijn van de nieuwe gemeente Lopik, met 
dien verstande, dat het bevoegd gezag ver
plicht is binnen drie maanden, te rekenen 
van den datum der samenvoeging, te bepalen 
of en, zoo ja, in welken rang en op welken 
voet de hierbedoelde personen in dienst van 
de nieuw_e gemeente Lopik blijvend te werk 
zullen worden gesteld. 

·Een blijvende terwerkstelling geschiedt 
slechts in een financieel gelijkwaardige be
trekking, waaronder verstaah wordt • een 
betrekking of vereeniging van betrekkingen, 
die den betrokken ambtenaar een tenminste 
gelijk inkomen op!evert als de wedde, in den 
zin der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, 
of de som van wedde en kindertoelage, welke 
a'an zijn betrekking Jaatstelijk voor den in
gang dezer samenvoeging was verbon'den. 

Met ,,inkomen" wordt hier, waar het be
treft inkomsten in dienst van een der Jicha
men, bedoeld in de artikelen 3, 4, 5 en 14, 
tweede lid, der Pensioenwet 1922, Staatsblad 
no. 240, bedoeld de wedde in den zin dier wet, 
vermeerderd, indien de toelage niet reeds in 
de wedde is begrepen, met kindertoelage. 

Het bepaalde in de tweede en derde alinea 
is van overeenkomstige toepassing ten aan
zien van personen, in dienst der samen te 
voegen gemeenten op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht. 
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Voor de regeling van de wedden of Joonen 
der personen, die in dienst der samen te voe
gen gemeenten werkzaam waren, warden ten
minste de diensttijd en de wedderegeling of 
loonregeling in aanmerking genomen, we!ke 
in de betrokken gemeente voor de berekening 
van hun wedden of Joonen zouden hebben 
gego!den. 

5. De bevoegdheden van de machten en 
ambtenaren der samen te voegen gemeenten 
gaan met ingang van den datum der samen
voeging over op de. machten en ambtenaren 
der nieuwe gemeente Lopik. 

6. Behoudens het bepaalde in de vijfde 
alinea van dit lid, behouden de op den datum 
der samenvoeging in of voor. een der satrlen 
te voegen gemeenten ge!dende besluiten 
rechtskracht, totdat het bevoegd gezag deze 
besluiten verv-allen dan we! in of ' voor de 
nieuwe gemeente . Lopik geldend heeft ver
klaard. 

Het bevoegd gezag der nieuwe gemeente 
Lopik is verplicht binnen twee jaren na den 
datum van ingang_ van deze samenvoeging 
te bepalen, welke gemeentelijke besluiten 
in het gebied der nieuwe gemeente Lopik 
zullen gelden. 

Zoo dikwijls voor het vervallen verklaren 
of voor het invoeren van gemeentelijke be
sluiten medewerking van hooger gezag bij 
kracht van wet hebbende bepalingen is voor
geschreven, is deze mede ·vereischt voor het 
vervallen of van toepassing verklaren van 
gemeentelijke besluiten in het gebied der 
samen te voegen gemeenten'. 

Het bevoegd gezag der nieuwe gemeente 
Lopik is verplicht binnen drie maanden, te 
rekenen van den datum der samenvoeging, 
ten aanzien van de besluiten, regelende den 
rechtstoestarid van de in dienst der nieuwe · 
gemeente Lopik werkzame personen, een 
nadere rege!ing te treffen. 

De bestaande instructies voor den secre
taris en den ontvanger der opgeheven ge
meente Lopik ge!den voor de nieuwe ge
meente Lopik, totdat zij door andere zijn 
vervangen. Het bepaalde in de tweede ali
nea van dit lid is te dezen niet van toepassing. 

7. De jaarwedden van den burgemeester, 
den secretaris, den ontvanger en de ambte
naren van deh burger!ijken stand der nieuwe 
gemeente Lopik warden zoo noodig opnieuw 
vastgesteld door den Commissaris der pro., 
vincie Utrecht, overeenkomstig de ter zake 
in deze provincie ge!dende regelen. 

8. De bij deze beschikking aa1;1gewezen 
burgemeester der nieuwe gemeente, Lopik ge
niet boven zijn overeenkomstig het vorige 
lid vast te stellen jaarwedde een persoonlijke 
toe!age uit de gemeentekas, gelijk aan het 
verschil tussc:Ren de som der jaarwedden, 
welke door ,hem als burgemeester der samen 
te voegen gemeenten werden genoten. perio
dieke verhoogingen vanaf den datum harer 
verschijning daaronder begrepen, en het be
drag zijner jaarwedde als burgemeester der 
nieuwe gemeente Lopik. Deze toelage wordt 
als dee! zijner jaarwedde beschouwd. 

9- Ge~urende den tijd, dat de burgemees
te~ de in het vqrige lid bedoelde toelage ge
nit!t, zal de nieuwe gemeente Lopik van het 
Rijk jaarlijks een bijdrage in die toelage ont
vangen ten beloope van 75 ten honderd. 

• 

• 
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Artikel 3. -
r. Met afwijking van het bepaalde in ar

tikel 4, eerste lid, der gemeentewet en in 
artikel 11, derde lid, van de Eerste beschik
king ter uitvoering van de Verordening No. 
152/1941 geldt, totdat onderscheidenlijk de 
uitkomsten van de eerstvolgende openbare 
volkstelling of een nadere publicatie omtrent 
het aantal inwoners door het Centraal Bu
reau voor de Statistiek zullen zijn verschenen, 
in de nieuwe gemeente Lopik het getal in
woners, dat op 31 December 1942 volgens de 
bevolkingsregisters der samen te voegen ge- , 
meenten aanwezig is, zooals dit door den 
Commissaris der pro~incie Utrecht, den bur
gemeester gehoord, wordt vastgesteld. 

2. Met afwijking van het bepaalde in ar
tikel 4, tweede lid, der gemeentewet worden 
zij, die gedurende de laatste twaalf maanden 
woonp!aats hadden in het gebied der samen 
te voegen gemeenten, vanaf den datum van 
de samenvoeging als ingezetenen der nieuwe 
gemeente Lopik beschouwd. 

3. Zij, die zich in den loop der laatste 
twaalf maanden gevestigd hebben in het ge
bied der samen te voegen gemeenten, worden 
geacht vanaf den datum van vestiging hun 
werkelijke woonplaats te hebben gehad in de 
nieuwe gemeente Lopik. 

• Artikel 4. 
r . Aan den burgemeester en de vaste amb

tenaren, die tengevolge van deze samenvoe
ging worden ontslagen, wordt - voor zoover 
zij niet in de termen vallen om pensioen, uit
gezonderd vervroegd ouderdomspensioen, als 
bedoeld in artikel 48, eerste lid, onder b, der 
Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, te ge
nieten - mf't ingang van den dag van ont
slag, ten laste van de nieuwe gemeente Lopik 
een wachtgeld verleend. 

Als vaste ambtenaren worden mede aan
gemerk~ de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
die een niet wezenlijk onderbroken diensttijd 
van tenminste vijf jaren als ambtenaar in 
vasten of tijdelijken dienst bij een publiek
rechtelijk lichaam hebben vervuld, te1~zij zij 
belast zijn met werkzaamheden, welke een 
tijdelijk karakter dragen. 

De toekenning van wachtgeld en het nemen 
van beslissingen daaromtrent geschieden 
door den burgemeester der nieuwe gemeente 
Lopik met inachtneming van de volgende be
palingen. 

2 . Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. indien zij op I Januari 1943 een dienst-
, tijd van tenminste 10 jaren hebben volbracht 

en het aantal -jaren van dien diensttijd, te
zamen met het aantal jaren van den leeftijd, 
dien zij ten tijde van het ontslag hebben be
reikt, 60 of meer bedraagt, tot het tijdstip, 
waarop ingevolge het hieronder bepaalde het 
wachtgeld eindigt; 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel.48, 
eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240 - te genieten. Voor hem, 
die in het genot ~s gesteld van vervroegd 
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ouderdomspensioen, als bedoeld in den vo
rigen zin, vervalt het wachtgeld, zoodra het 
gelijk is aan of minder bedraagt dan dat 
pensioen en anders bij het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd. -

Onder ,.diensttijd" wordt in dit artikel 
verstaan alle aan het ontslag voorafgaande 
tijd, welke in aanmerking komt voor pen
sioen, onverschillig in dienst van welk li
chaam die tijd is doorgebracht, met dien ver
stande, dat alle diensttijd slechts eenmaal 
wordt medegeteld en d iensttijd uit een neven
betrekking slechts in aanmerking komt, in
dien het wachtgeld uit hoofde van ontslag 
uit die betrekking wordt toegekend. 

J. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad ,n°. 240, welke aan 
de betrekking, waaruit de belanghebbende 
tengevolge van de samenvoeging werd ont
slagen, laatstelijk v66r r Januari 1943 was 
verbonden, vermeerderd met kindertoelage, 
indien die toelage niet reeds in die wedde is 
begrepen , met dien verstande, dat de wedde 
of de som van wedde en kindertoelage dezelf
de vermindering of vermeerdering ondergaat, 
welke de kindertoelage tengevolge van de 
wfjziging van het aantal kinderen, dat voor 
die toelage in aanmerking komt, zou onder
gaan, indien de belanghebbende in dienst zou 
zijn gebleven. Het wachtgeld is gedurende de 
eerste drie maanden gelijk aan de in den 
eersten volzin omschreven wedde of de som 
van wedde enkindertoelage en bedraagt daar
na gedurende drie maanden 85 en vervolgens 
70 ten honderd van de vorenbedoelde wedde 
of som. 

4. Indien op of na den datunt'van het in 
werking treden van deze beschikking in de 
regeling van de wedden en (of) kindertoelagen 
van den burgemeester en de ambtenaren der 
nieuwe gemeente Lopik een wijzigirrg worden 
gebracht, welke geen verband houdt met 
deze samenvoeging, wordt de in het derde lid 
bedoelde wedde. of de som van wedde en 
kindertoelage voor de toepassing van dat lid 
en van het vijfde en zesde lid van dit artikel, 
alsmede van het tweede lid , tweeden volzin, 
van artikel 5, op overeenkomstlge wijze ge
wijzigd. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of na 
1 Januari 1943 inkomsten geniet of gaat ge
nieten, \t/elke hij drie maanden v66r den 
datum van ingang van deze samenvoeging 
n iet genoot, wor-dt : 

a. indien hij die inkomsten geniet in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid , de r Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240, zoodra en zoolang het 
wachtgeld , vermeerderd met die inkomsten , 
voor zoover zij als wedde in den zin dier wet 
zijn of zouden zijn aan te merken, en in ieder 
geval met inbegrip van kindertoelage, de in 
het derdr lid bedoelde wedde of de som van 
wedde en 'kindertoelage zou overschrijden , 
het wachtgeld met het bedrag dier overschrij
ding verminderd ; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, vermin
-derd, met dien verstande, dat van die in
komsten buiten aanmerking blijft een bedrag, 

I 
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\~elijk aan het verschil tusschen het wacht
geld en de in het 'derde lid bedoelde wedde of 
de som van wed de en kindertoelage; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld ver
minderd met het eventueele gedeelte der 
inkomsten onder a, waarmede deze, vermeer
derd met het wachtgeld, het bedrag der ~n 
het derde lid bedoelde wedde of van de som 
van wedde en kindertoelage overschrijden, 
doch ten aanzien van de overblijvende in
komsten gehandeld, also£ zij onder b vallen . 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een 
passende betrekking, al wordt deze benoe
ming niet aangenomen, tenzij dit laats.te ge
schiedt op grond van bezwaren, welke door 
den Commissaris der provincie Utrecht, den 
belanghebbende of diens gemachtigde ge
hoord, althans behoorlijk opgeroepen, deug
delijk worden verklaard. 

Onder ,,passende betrekking" wordt in dit 
lid verstaan een betrekking of vereeniging 
van betrekkjngen, welke den betrokken amb
tenaar in verband met zijn persoonlijkheid 
en omstandigheden redelijkerwijze kunnen 
worden opgedragen. 

7. Voor de toepassing van het vijfde en 
zesde· lid van dit artikel worden in de gevallen 
waarin de belanghebbende tengevolge van de 
samenvoeging uit meer dan een betrekking 
is ontslagen, de verschillende wachtgelden en 
de verschillende wedden, in het derde lid 
bedoeld, tot een wachtgeld en een wedde ver
eenigd . 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is, v66r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, indien het 
verlies, naar het oordeel van het bevoegd 
gezag vsn de nieuwe gemeente Lopik, het 
gevolg was van eigen schuld of van eigen 
verzoek en daarvoor geen deugdelijke gron-
den aanwezig worden geacht . · 

9. Indien de op wachtgeld gestelde ambte- ·. 
nares in het huwelijk treedt, vervalt voor den 
duur van dat huwelijk het wachtgeld. 

10. Indien een wachtgeld na onderbrek ing 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de bepa
ling van den duur en . het bedrag van het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht 
op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

I I. Van het genot van inkomsten, als be
doeld iq het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
aan den burgemeester der nieuwe gemeente 
Lopik. De op wachtgeld gestelde is gehouden 
ten aanzien van die inkomsten alle door dezen 
burgemeester en door den Commissaris der 
provincie Utrecht verlangde inlichtingen te 
verstrekken . 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt , doet daarvan even
eens onverwijld mededeeling aan den burge
meester der nieuwe gemeente Lopik. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van den burge
meester van bedoelde gemeente een aanvrage 
in te dienen tot .het verkrijgen van invalidi-
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teitspensioen en zich te onderwerpen aan het 
in verband daarmede te verrichten genees- · 
kundig -onderzoek, als bedoeld in artikel 74 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240. 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit , 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, kan 
de Commissaris der provincie Utrecht, den 
burgemeester der nieuwe gemeente Lopik, 
benevens den belanghebbende of diens ge
machtigde gehoord , althans behoorlijk opge
roepen, het wachtgeld geheel of gedeeltelijk 
vervallen verklaren. 

12. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, den burgemeester der nieuwe 
gemeente Lopik,,benevens den belanghebben
de of diens gemachtigde gehoord, a_Jthans be
hoorlijk opgeroepen, beslist door den Commis
sar is der provincie V'trecht, gemeenschappelijk 
met de bestuursraden. · 

Artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 is 
h ierbij van ov_ereenkomstige toepassing. 

Artikel 5. 

I. De tijd, krachtens deze beschikking op 
wachtgeld doorgebracht, wordt als diensttijd 
in den zin der Pensioenwet 1922, Staatsblad 
n°. 240, aangemerkt, indien 4e ontslagene in 
de betrekking, welke hij met genot van 
wachtgeld heeft verlaten, laatstelijk voor zijn 
ontslag ambtenaar was in den zin dier wet 
en voor zoover die t ijd niet parallel loopt met 
diensttijd als ambtenaar, in den zin van die 
wet, in een betrekking of in betrekkingen, 
waarin deze hoedanigheid na het ontslag 
wordt verkregen. 

2 . Gedurende den volgens het eerste lid 
voor pensioen geldigen tijd geldt als wedde, 
onderscheidenlijk als pensioensgrondsfag, het 
bedrag van de wedde, onderscheidenlijk de 
pensioensgrondsla g, dan we! de som der 
wedden, onderscheidenlijk de som der pen
sioensgrondslagen, welke met inachtneming 
van het bepaalde in het derde en vierde lid 
van het vorige artikel voor den betrokkene 
zouden hebben gegolden, met dien verstande, 
dat de pensioensgrondslag of de som der pen
sioensgrondslagen dezelfde wijzigingen onder
gaan, welke zij op grond van het bepaalde in 
artikel 150 der Pensioenwet 1922 , Staatsblad 
n°. 240, zouden hebben ondergaan, indien het 
ontslag niet ware verleend en de ambtenaar 
de laatstelijk voor het ontslag aan zijn betrek
king of be.trekkingen verbonden wedde on
gewijzigd had behouden. Verkrijgt de be
trokkene na zijn ontslag opnieuw de hoeda
nigheid van ambtenaar in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, met een 
pensioensgrondslag of een som van pensi
oensgrondslagen, lager dan die uit de betrek
king of betrekkingen, waaruit hij tengevolge 
van de samenvoeging werd ontslagen, dan 
wordt voor de toepassing van de artikelen 
33 en 151 der Pensioenwet 1922, Staatsb[ad 
n°. 240 , de wedde of de som der ,wedden in de 
nieuwe betrekking of betrekkingen geacht te 
zijn verhoogd tot het bedrag van de wedde 
of de som der wedden, bedoeld in het derde 
lid van het vorige artikel. 

Blijft de tengevolge van de samenvoeging 
ontslagene na zijn ontslag in een of meer be
trekkingen ambtenaar in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsbiad no. 240 , .dan wordt 
voor de berekening van het eigen pensioen 
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de pensioensgrondslag in elk dier aangebou
den betrekkingen geacbt dezelfde wijziging te 
ondergaan, welke deze op grond van artikel 
150-dier·wet zou ondergaan, indien de in den 
eersten en tweeden volzin van·dit lid bedoelde 
wedde of som van wedden als ambtenaar in 
den zin dier wet zou worden genoten. 

3. De nieuwe gemeente' Lopik is voor de 
b~rokken personen gedurende den tijd, dien 
zij kracbtens deze bescbikking op wacbtgeld 
doorbrengen, een bijdragev0or eigen pensioen 
verscbuldigd op den voet van artikel 35 en 
artikel 36, eerste lid, onder a, der Pensioen
wet 1922, Staatsblad n°. 240, berekend naar 
den in den eersten volzin van bet tweede 
lid aangegeven pensioensgrondslag, en in bet 
geval, . bedoeld in den tweeden volzin van 
dat lid, rraar bet verscbil tusscben dezen 
pensioensgrondslag en dien of die , welke in 
de betrekking of betrekkingen, waarin na bet 
ontslag de boedanigbeid van ambtenaar in 
den zin van bedoelde wet werd verkregen, 
zonder de werking van bet tweede lid zou of 
zouden bebben gegolden. 

4. De in bet vorige· lid bedoelde gemeente 
verbaalt de aldaar bedoelde bijdrage op de 
betrokken personen op den voet van bet 
vierde lid van artikel 36 der Pensioenwet 
1922, Staatsblad no. 240. 

5. Het lichaam, in welks dienst een gewe
zen ambtenaar, bedoeld in het eerste lid van 
het vorige artikel, is herplaatst, is de bijdrage 
volgens artikel 35 en artikel 36, eerste lid , 
onder a en b, der Pensioenwet 1922, Staats
blad n°. 240, verschuldigd naar den pen
sioensgrondslag of de pensioensgrondslagen, 
welke zonder de werking van het eerste 
lid zou of zouden hebben gegolden. 

6. Voor de toepassing van dit artikel vin
den de artikelen 125, 127 tot en met 129a 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad no. 240, 
overeenkomstige toepassing. 

7- Voor de toepassing van artikel 40, eer
ste lid, onder c en d, der Pensioeri,wet 1922, 
Staatsblad n°. 240 , worden zij, die op den dag, 
voorafgaande aan dien van den ingang dezer 
samenvoeging op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht werkzaam waren in dienst 
van een der samen te voegen gemeenten en 
die tengevolge van deze samenvoeging in de 
nieuwe gen:ieen_te Lopik worden herplaa~~t en 
de boedamghe1d van ambtenaar ~erknJgen, 
geacbt den iri dienst van een der samen te 
voegeri gemeenten doorgebrachi!!n ' tijd in 
dienst van -de nieuwe gemeente Lopik te 
bebben doorgebracht. 

Artikel 6. 

1. De Secretari~-Generaal van bet Depar
tement van Binnenlandscbe Zaken kan, den 
Commissaris der provincie Utrecht geboord, 
bepalen, dat aan een of meer ambtenaren in 
tijdelijken dienst, die niet worden aange
merkt als vaste ambtenaren, of aan personen, 
in dienst op arbeidsovereenkomst naar bur
gerlijk recbt, die tengevolge van deze samen
voeging worden ontslagen, en geen aanspraak 
kunnen maken op wacbtgeld, ten laste van 
de nieuwe gemeente Lopik een uitkeering 
wordt gedaan. 

Het bepaalde in bet tweede tot en met het 
twaalfde lid van artikel 4 vindt overeen
komstige toepassing. 
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2. Ten aanzien van de in bet vorige lid 
bedoelde personen wordt onder diensttijd 
verstaan de aan het ontslag voorafgaande tijd 
in dienst van een dei: samen te voegen ge
meenten doorgebracbt. 

Artikel 7, 
1. De begrootingen van de gemeenten 

Jaarsveld, Lopik en Willige-Langerak, vast
gesteld voor bet dienstjaar 19'42, worden af
zonderlijk voortgezet door . de nieuwe ge
meente Lopik. 

2. De rekeningen over het dienstjaar 1942 
.voor d_e gemeenten Jaarsveld, Lopik en 
Willige-Langerak worden opgemaakt door 
den ontvanger der nieuwe gemeente Lopik. 

Voor de toepassing van artikel 18 der Eer
ste Beschikking ter uitvoering van de Ver
ordening N°. 152/1941 treedt ten aanzien van 
bedoelde rekeningen op de burgemeester der 
nieuwe gemeente Lopik. · 

3- De voor- of nadeelige saldi der reke
ningen over de dienstjaren 1942 en 1942 der 
gemeenten Jaarsveld, Lopik en Willige-Lange
rak en de bij bet sluiten der rekeningen over 
bet dienstjaar 1942 te ontvangen acbter7 

stallige inkomsten of te betalen achterstal
lige uitgaven dezer gemeerften komen onder
scbeidenlijk ten bate of ten laste van de 
niimwe gemeente Lopik. 

De Commissaris der provincie Utrecht kan 
zoo n'.oodig nadere aanwijzingen geven om
trent de verantwoording dier saldi en dier 
bedragen. 

4. De burgemeester der nieuwe gemeente 
Lopik stelt binnen een door den Commissaris 
der provincie Utrecht te bepalen termijn,voor 
deze gemeente een begrooting- vast, welke zal 
gelden voor het dienstjaar 1943. 

Voor b!'t tijdvak, waarin ,oor de nieuwe 
gemeente Lopik nog geen begrooting is vast
gesteld, is de Commissaris der provincie 
Utrecht bevoegd den burgemeester- vai;i de 
nieuwe gemeente Lopik te machtigen tot het 
ontvangen van de inkomsten en bet doen van 
de door den Commissaris der provincie 
Utrecht noodig geacbte bctalingen. 

Artikel 8. 
D_e uitkeeringen. voor!oopige uitkeeringen 

daaronder begrepen, -voor de genieenten 
Jaarsveld, Lopik en Wi/lige-Langeralc, welke 
voor bet jaar 1942 in de plaats treden van de 
uitkeeringen van de vervallen opcenten op 
de boofdsom der gemeentefondsbelasting en 
der vermogensbelasting, alsmede van de 
voormalige uitkeeringen per in de gemeente 
fondsbelasting aangeslagen inwoner uit he t:-
gemeentefonds en uit bet werkloosheidssub
sit!iefonds, de eventueele verrekeningen ter 
zake van deze uitkeeringen, alsmtde even
tueele verrekeningen ter zake van de uitkee
ringen, bedoeld in artikel 3, onder c, juncto 
artikel 9, der wet van 15 Juli 1929, Staatsblad 
no. 388, sedert gewijzigd, betreffende het uit
keeringstijdvak 1 Mei 1941 tot en, met 31 
December 1941, voor zoover deze vervallen 
op of na 1 Januari 1943, worden uitbetaald 
aan, eventueel teruggevorderd van de nieuwe 
gemeente Lopik. 

Artikel 9. 
1. De uitkeeringen uit bet gemeentefonds 

ingevolge artikel 3, onder c, juncto artikel 9, 
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der wet van 15 Juli 1929, Staatsblad n°. 388, 
sedert gewijzigd, voor de gemeenten Jaars
veld, Lopik en Wi/lige-Langerak voor het jaar 
1942, voorloopige uitkeeringeu. daaronder be
grepen, worden, voor zoover zij op of na 
I Januari 1943 vervallen, aan de nieiwe ge
meente Lopik uitbetaald. 

2. Voor de vaststelling van de in het eerste 
lid bedoelde uitkeering voor het ia<1-r 1943 
en, zoo noodig ook over volgende uitkeerings
tijdvakken, worden voor de nieuwe gemeente 
Lopik de factoren, ontleend aan boekings
tijdvakken of rekeningsjaren, welke aan 
I Januari 1943 geheel of gedee1telijk vooraf
gaan of aan tijdstippen v66r I Januari 1943 
vallende, berekerid naar de som dier factoren 
voor de gemeenten Jaarsveld, Lopik en Wil
"[ige-Langerak. 

3. Deze samenstelling der factoren ge
schiedt aldus, dat' zoowel qet quotient, be
doeld in het tweede lid van artikel 16 van 
het Financieele Verhoudingsbesluit, voor elk · 
. rekeningsjaar, als het quotient, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 21 van dat besluit, 
·voor elk boekingstijdvak, het resultaat van 
een aeeling is. 

4. Ten aanzien van de rekeninsjaren en de 
boekingstijdvakken, waarvoor onderschei
denlijk het quotient, bedoeld in artikel 16 van 
het Financieele Verhoudiri.gsbesluit , en het 
quotient, ,bedoeld in artikel 21 van dat be
sluit, voor de gemeenten Jaarsveld, Lopik en 
Willige-Langerak reeds zijn vastgesteld, wor
den deze quotienten opnieuw, met inacht
neming van de bepalingen van het tweede en 
derde lid van dit artikel, door de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Binnenlandsche Zaken en Financien vast
gesteld. 

Artikel 10. 

I. Voor d.e vaststelling en verrekening van 
de garantie-uitkeering, als bedoeld in artikel 
II, en de inhouding, als bedoeld in artikel III 
der wet van 4 Maart 1935, Staatsblad n°. 74, 
wordt deze beschikking geacht ih werking te 
treden op 1 Mei 1943. . 

2. De met toepassing van het bepaalde 
in het eerste lid vast te stellen 11itkeeringen 
voor de gemeenten Lopik en WilITge-Langerak 
en de inhouding voor de gemeente Jaarsvelp., 
voor zoover zij op of n.? I Januari 1943 ver
vallen, worden uitbetaald aan, onderschei
denlijk ingehouden· van de nieuwe gemeente 
Lopik. 
. 3. Op de uitkeering, welke de nieuwe ge
meente Lopik over het tijdvak . 1943/1944, 
volgens artikel 3, letter c, juncto artikel 9; 
der wet van 15 Juli 1929, Staatsblad n°. 388, 1 

ontvangt, zal ten bate van het gemeente
fonds een bedrag worden ingehouden, gelijk 
aan 1/ 10 van het verschil tusschen de som der 
uitkeeringen, welke de gemeenten Jaarsveld, 
Lopik en Willige-Langerak volgens artikel 3, 
letter b (oud). dier wet over het tifdvak 
1934/ 1935 hebben genoten en de voor die 
gemeenten vastgestelde uitkeeringen , vol
gens artikel 3,' letter c, dier wet, · voor het 
tijdvak 1935/1936. 

4. De arti~elen II en III der wet van 
4 Maart 1935, Staatsblad n°. 74, blijven ten 
aanzien van de nieuwe gemeenten Lopik 
buiten toepassing. 
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Artikel 11. 

De uitkeeringen door het Rijk wegens aan 
de samen te voegen g;emeenten toekomende 
hoofdsommen en opcenten van belastingen, 
betrekking hebbende op het belastmgjaar 
1942 of daaraan voorafgaande belastingjaren, 
welke zijn of worden opgenomen in het boe
kingstijdvak 1942.,11943 en volgende boe
k\ngstijdvakken, worden 'l)anaf den datum 
van ingang vari deze samenvoeging gedaan 
aan de nieuwe gemeente Lopik. 

Artikel 12. 
1. Te rekenen van I Januari 1943 gaan alle 

rechten, lasten, verplichtingen en bezittingen 
van de samen te voegen gemeenten over op de 
nieuwe gemeente Lopik, zonder dat daarvoor 
een nadere akte wordt gevorderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze beschikking noodig mocht zijn, zal die 
geschieden ·krachtens deze beschikking . 

Artikel 13. 
Alie kadastrale en andere stukken, ui't

sluitend betrekking hebbende op het gebied 
der samen te vo~gen gemeenten, worden op 
31 December 1942 overgedragen aan de 
nieuwe gemeente Lopik. 

Artikel 14 . 
De burgemeester der gemeenten Jaarsveld 

en Wi/lige-Langerak zendt op 31 December 
194'2 aan den burgemeester der gemeente 
Lopik het bevolkingsregister zijner gemeente; 
de bevolkingsregisters der samengevoegde 
gemeenten vormen tezamen het bevolkings
register der nieuwe gemeente Lopik. 

Artikel 1-5 . 
I. De burgemeester der gemeenten Jaars

veld en Wi/lige-Langerak zendt op 31 Decem
ber 1942 aan den burgemeester der gemeente 
Lopik de op dien datum geldende kiezerslijst 
zijner gemeente; de kiezerslijsten der samen
gevoegde gemeenten vormen ,tezamen de 
kiezerslijst der nieuwe gemeente Lopik, tot
dat zij overeenkomstig de kieswet door een 
nieuwe lijst is vervangen. 

?-. De aldus samengestelde kiezerslijst van 
de nieuwe gemeente. Lopik wordt, met in
achtneming van het bepaalde in artikel 3, 
tweede en derde lid, door den burgemeester 
dezer gemeente voor zooveel noodig aange
vuld met de verandering van de aanduiding 
der woonplaats van iederen kiezer na den 
datum van de samenvoeging en met vernfel
ding van het stemdistrict, waartoe hij dien
tengevolge behoort . 

Artikel 16. 
1 . De inwoners der samen te voegen ge

meenten, die op of na I Januari 1943 werk
loos zijn of worden, zullen onmiddellijk op
genomen worden in -de steunregeling van de 
nieuwe gemeente Lopik of aldaar tot de werk
verschaffing worden toegelaten, indien en 
voor zoover zij daarvoor, op grond van de 
regelen, welke in de opgeheven gemeente 
Lopik golden, in aanmerking komen. De 
steunregeling van de opgeheven gemeente 
Lopik geldt voor de nieuwe gemeente, totdat 
zij door een andere is vervangen. 
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Ten aanzien van de vestigingsvoorschriften 
blijft ten opzichte van de in de eerste alinea 
bedoelde personen de regeling van kracht, 
welke in de gemeente , waarin zij gevestigd 
waren, ·gold. 

2. Het verleenen van steun en het te werk 
stellen bij de werkverschaffing geschieden 
met inachtneming_ van de door den Secreta
ris-Generaal van !'tet Departement van Soci
ale Zaken goedgekeurde steuntarieven en 
werkverschaffings!oonen. 

Artikel 17. 

1. De kosten van verpleging van arme 
krankzinnigen, bedoeld in artikel 39 der Ar
menwet, welke worden voldaan uit. de leas 
van een der samen te voegen gemeenten, 
komen vanaf I Januari 1943 voor rekening 
der nieuwe gemeente Lopik. 

2 . Hetzelfde geldt ten aanzien van de kos
ten , voortvloeiende uit de toepassing van ar
tikel 30, eerste lid, tweeden zin, en tweede lid , 
en van artikel 39bis der Armenwet. 

Artikel 18. 

1. Totdat op een door den burgemeester 
der nieuwe gemeente Lopik te doen voorstel, 
als bedoeld in de artikelen 6, eerste lid, en 40, 
tweede lid, der Drankwet, Staatsblad 1931, 
n°. 476, zal zijn beslist , bedraagt zoowe! het 
maximum aan"tal vergunningen, als het 
maximum aantal verloven A, ingevolge die 
wet, in die gemeente twee. 

2. De namen der personen, voorkomende 
op de lijsten, bedoeld in de artikelen 17 en 45, 
tweede lid, der Drankwet, Staatsb/ad 1931, 
n°. 476, van elk der samen te voegen gemeen
ten, worden indien belanghebbenden binnen 
drie maanden na den ingang dezer samen
voeging een daartoe strekkend verzoek rich
ten tot den burgemeester der nieuwe gemeen
te Lopik, overgeschreven op de overeen
komstige lijsten van de laatstbedoelde ge
meente . · 

3. De volgorde, waarin de plaatsing op de 
lijsten van de nieuwe gemeente Lopik zal 
geschieden, wordt bepaald naar de dagen, 
waarop de verzoeken om vergunning, onder
scheidenlijk verlof A, bij het bestuur van elk 
der samen te voegen gemeenten inkwamen, 
met dien verstande, dat voor zoove·r ver
zoeken op denzelfden dag --zijn ingekomen, 
de in leeftijd oudere verzoeJser voorgaat en 
dat bij ge!ijken ouderdom het !Qt bes!ist. 

Artikel 19. 

Geschillen omhent de toepassing van deze 
beschikking worden, voor zoover in deze be
schikking of in andere wettelijke voorschrif
ten niet anders is bepaald, beslist door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, den Raad van 
State, afdeeling voor de geschillen van be
stuur, gehoord. 

Artikel 20. 

Met ingang van I Januari 1943 vervalt in 
alle rechtsvoorschriften de vermelding van de 
gemeenten Jaarsveld, Lopik en Wil/ige
Langerak en wordt onder de gemeente Lopik 
verstaan de krachtens deze beschikking ge
vormde gemeente van dien naam. 
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Artikel 21. 

Deze beschikking treedt in werking met 
ingang van den dag_, volgende op dien harer 
plaatsing in de Neder/andsche Staatscourant . 

·•s-Gravenhage, 29 Dece~ber i942 . 
S .-G. v. h. Dep. v. B . Z. , FREDERlKS. 

(Stet. no. 254) 
29 December 1942. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken N°, 
26392 B .B . (Bureau Staats- en Admini
stratief Recht). betreffende samenvoe
ging van de gemeenten Eijsden en 
Mesch . 

Op grond van § I der Verordening N°: 
79/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
Met ingang van I Januari 1943 worden de 

gemeenten Eijs<hn en Mesch samengevoegd 
tot een nieuwe gemeente, welke den naam 
Ezjsden draagt. 

Artikel 2. 

1. De burgemeesters, de secretarissen en 
de ontvangers der samen te voegen gemeen
ten worden geacht met ingang van den da
tum der samenvoeging uit hun ambt Pervol 
te zijn ontslagen. 

2. Te rekenen van den in het vorige lid 
bedoelden datum worden zij, die het ambt 
bekleeden van : 

a. burgemeester van de gemeente Eijsden , 
geacht te zijn benoemd tot burgemeester van · 
de nieuwe gemeente; 

b. secretaris van de gemeente Eijsden, ge
acht te zijn benoemd tot secretaris van de 
nieuwe gemeente; ' 

c. ontvanger van de gemeente Eijsden, ge
acht te zijn benoemd tot ontvanger van de 
nieuwe gemeente. 

3. Totdat de Commissaris der provincie 
Limburg, toepassing zal hebben gegeven aan 
het bepaalde in artikel 6 van de Verordening 
N°. 152/1941 en de burgemeester der nieuwe 
gemeente Eijsden zoo noodig nieuwe wet
houders zal hebben benoemcl, worden twee 
door dezen burgemeester aan te wijzen wet
houders , onderscheidenlijk van de gemeente 
Mesch en van de gemeente Eijsden, geacht 
wethouders te zijn van de nieuwe gemeente. 

4. Onverminderd het bepaalde in het eer
ste lid worden de door of vanwege het be
voegd gezag in dienst der samen te voegen 
gemeenten aangestelde ambtenaren - met 
inbegrip van de personen, in dienst van die 
gemeenten op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht werkzaam - te rekenen van 
den datum der samenvoeging, geacht in den
zelfden rang en op denzelfden voet in dienst 
te zijn van de nieuwe gemeente, met dien 
verstande, dat het bevoegd gezag verplicht 
is binnen drie maanden, te rekenen van den 
datum der samenvoeging, te bepalen, of en, 
zoo ja, in ·welken rang eh op welken voet de 
hierbedoelde personen in dienst van de nieu
we gemeente blijvend te werk zullen worden 
gesteld . 

Een blijvende te:werkstelling geschiedt 
s!echts in een financieel gelijkwaardige be-

• 
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trekking, waaronder verstaan wordt een be
trekking of vereeniging van betrekkingen, 
die den betrokken ambtenaar een tenminste 
gelijk inkomen oplevert als de wedde, in den 
zin der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, 
of de som van wedde en kindertoelage, welke 
aan zijn betrekking laatstelijk voor den in
gang' dezer -samenvoeging was verbond·en. 

Met .,inkomen" wordt hier, waar het be
treft inkomsten in dienst van een der licha
men, ' bedoeld in de artikelen 3, 4 , 5 en 14, 
tweede lid, der Pensioenwet 1922, Staatsblad 
n°. 240, bedoeld de wedde in den zin dier wet, 
vermeerderd , indien de toelage niet reeds in 
,de wedde 'is begrepen, met kindertoelage. 

Het bepaalde in de tweede en derde alinea 
is van overeenkomstige toepassing ten aan
zien van personen, in. dienst der samen t~ 
voegen gemeenten op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht. 

Voor de regeling van de wedden of loonen 
der personen, die in dienst der samen te voe
gen gemeenten werkzaam Waren, worden 
tenminste de diensttijd en de wedderegeling 
of loonregeling in aanmerking genomen, 
welke in de betrokken gemeente voor de be
rekening van hun wedden of loonen zouden 
hebben gegolden . 

5. De bevoegdheden van de machten en 
ambtenaren der samen te voegen gemeenten 
gaan met ingang van den datum der samen
voeging over op de machten en ambtenaren 
der nieuwe gemeente. 

6. Behoudens het bepaalde in de vijfde 
alinea van dit lid , behouden de op den datum 
der samenvoeging in of voor een der samen 
te voegen gemeenten geldende besluiten 
rechtskracht , totdat het bevoegd gezag deze 
besluiten vervallen dan wel in of voor de 
nieuwe gemeente geldend heeft verklaard . 

Het bevoegd gezag der nieuwe gemeente 
is verplicht binnen twee jaren na den datum 
van ingang van deze samenvoeging te be
palen, welke gemeentelijke besluiten in het 
gebied· der nieuwe gemeente zullen gelden. 

Zoo dikwijls voor het vervallen verklaren 
of voor het invoeren van gem,eentelijke be
sluiten medewerking van hooger gezag bij 
kracht van wet hebbende bepalingen is 
voorgeschreven, is deze mede vereischt voor 
het vervallen of van toepassing verklaren 
van gemeentelijke besluiten in het gebied 
der samen te voegen gemeenten. 

Het bevoegd gezag der nieuwe gemeente 
is verplicht binnen drie maanden , te rekenen 
van den datum der samenvoeging, ten aan
zien van de besluiten, regelende den rechts
toestand van de in dienst der nieuwe gemeen
te werkzame personen, een nadere regeling 
te treffen. 

De bestaande instructies voor den secre
taris en den ontvanger der gemeente Eijsden 
gelden voor de nieuwe gemeente, totdat zij 
door andere zijn vervangen7 Het be.paalde 
in de tweede alinea van dit lid is te dezen 
niet van toepassing. 

7. De jaarwedden van den burgemeester, 
den secretaris, den ontvanger en de ambte
naren van den burgerlijken stand der nieuwe 
gemeente worden zoo noodig opnieuw vast
gesteld door den Commissaris der provincie 
Limburg, overeenkomstig de ter zake in deze 
provincie geldende regelen. 

194:2 

Artikel 3 . 
1. Met afwijking van het bepaalde in ar

tikel 4, eerste lid, der gemeentewet en in 
artikel II, derde lid, van de Eerste beschik
king ter uitvoering van de Verordening N°. 
152/;i.941 geldt, totdat onderscheidenlijk de 
uitk,omsten van de eerstvolgende openbare 
volkstelling of een nadere publicatie omtrent 
het aantal inwoners door het Centraal Bu
reau voor de Sfatistiek zullen zijn verschenen, 
in de nieuwe gemeente het getal inwoners, --._ 
dat op 31 December 1942 volgens de bevol
kingsregisters der samen te voegen gemeenten 
aanwezig is , zooals dit door den Commissaris 
der provincie Limburg, den burgem<'ester ge
hoord, wordt vastgesteld. 

2. Met afwijking van het bepaalde in, ar
tikel 4, tweede lid, der gemeentewet worden 
zij, die gedurende de laatste twaalf maanden 
woonplaats hadden in het gebied der samen 
te voegen gemeenten, vanaf den datum van 
de samenvoeging als ingezetenen der nieuwe 
gemeente beschouwd. 

3. Zij, die zich in den loop der laatste 
twaalf maanden gevestigd hebben in het ge
bied der samen te voegen gemeenten, worden 
geacht vanaf den datum van vestiging hun 
werkelijke woonplaats te hebben gehad in de 
nieuwe gemeente. 

Artikel 4 . 
I. Aan den burgemeester-secretaris der 

gemeente Mesch en aan de vaste ambtenaren, 
die tengevolge van deze samenvoeging wor
den ogtslagen, wordt - voor zoover zij niet 
in de termen vallen om pensioen, uitgeZ-on
derd vervroegd ouderdomspensio~, als be
doeld in artikel 48, eerste lid, oncer b, der 
Pensioenwet 1922 , Staatsblad n°. 240, te ge
nieten - met ingang van den dag van ont
slag, ten laste van de nieuwe gemeente een 
wachtgeld verleend. 

Als vaste ambtenaren worden mede aan
g~merkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
die een niet wezenlijk onderbroken diensttijd 
van tenminste vijf jaren als ambtenaar in 
vasten of tijdelijken dienst bij een publiek
rechtelijk lichaam hebben vervuld, tenzij zij 
belast zijn met werkzaamheden, welke een 
tijdelijk karakter dragen. 

De to'ekenning van wachtgeld en het nemen 
van beslissingen daaromtrent geschieden 
door den burgemeester der nieuwe gemeente 
met inachtneming van de volgende bepalin
gen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. indien zij op 1 Januari 1943 een dienst
tijd van tenminste 10 jaren hebben vol
bracht en het aantal jaren van dien dienst
tijd , tezamen met het aantal jaren van den 
leeftijd, dien zij ten tijde van het ontslag 
hebben bereikt , 60 of meer bedraagt, t ot het 
tijdstip , waarop ingevolge het hieronder be
paalde h'et wachtgeld eindigt; 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd. . 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922 , 

I Staatsblad n°. 240 - te genieten. Voor hem, 

• 
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die ih het .genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in den vori
gen zin, vervalt ' het wachtgeld , zoodra het 
gelijk is aan of minder bedraagt dan het 
pensioen en anders bij het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd. 

Onder ,,diensttijd" wordt in dit artikel 
verstaan alle aan het ontslag voorafgaande 
tijd, welke in aanmerking komt voor pensi
oen, onverschillig in dienst van welk lichaam 
die tijd is doorgebracht, met dien verstande, 
dat alle diensttijd slechts eenmaal wordt 
medegeteld en diensttijd uit een nevenbetrek
king slechts in aanmerking komt, indien het 
wachtgeld uit-hoofde van ontslag uit die be
trekking wordt toegekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, welke aan 
de betrekking, waaruit de belanghebbende 
tengevolge van de samenvoeging werd ont
slagen, laatstelijk v66r 1 .Januari 1943 was 
verbonden, vermeerderd met kindertoelage, 
indien die toelage niet reeds in die wedde is 
begrepen, met dien verstande, dat de wedtle 
of de som van wedde en kindertoelage de
zelfde vermindering of vermeerdering onder
gaat , welke de kindertoelage tengevolge van 
de wijziging van het aantal kinderen, dat 
voor die toelage in aanmerking komt, zou 
ondergaan, indien de belanghebbende in 
dienst . zou zijn gebleven. Het wachtgeld is 
gedurende de eerste drie maanden gelijk aan 
de in den eersten volzin omsch~even wedde 
of de som van wedde en kindertoelagc! en 
bedraagt daarna gedurende drie maand~n 85 
en vervolgens 70 ten honderd van de voren
bedoelde wedde of som. 

4. lndien op of na den datum van het in 
werking treden van deze beschikking in de 
regeling van de wedden en (of) kindertoe
lagen van de ambtenarenJ!er nieuwe gemeen
te een wijziging wordt gebracht, welke geen 
verband houdt met deze samenvoeging, 
wordt de in het der.de lid bedoelde wedde of 
de som van wedde en kindertoelage voor de 
toepassing_ van dat lid en van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel, alsmede van het 
tweede lid , tweeden volzin, van artikel 5, op 
overeenkomstige wijze gewijzigd. 

5 . Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of na 
1 Januari 19,43 inkomsten geniet of gaat ge
nieten, welke hij drie maanden v66r den 
datum ;van ingang van deze samenvoeging 
niet genoot, wordt : 1. · 

a. indien qij die inkomsten geniet in dienst 
van een de•r lichameh, bedoeld in de artikelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid, der P ensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240, zoodra en zoolang 
het wachtgeld, vermeerderd met die inkom
sten, voor zoover zij als wedde in den zin 
dier wet zijn of zouden zijn aan te merken, 
en in ieder geval met inbegrip van kinder
toelage, de in het derde lid bedoelde wedde 
of de som van wedde en kindertoelage zou 
overschrijden, het wachtgeld met het bedrag 
dier overschrijding verrninderd; 

b . in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, vermin
derd, met dien verstande, dat van die in
komsten buiten_aanmerking blijft een qedrag, 

.. 
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gelijk aan het verschil tusschen het wachtgeld • 
en de in het derde lid bedoelde wedde of de 
sorn van wedde en kindertoelage; . 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met het eventueele gedeelte der inkom
sten onder a, waarmede deze, vermeerderd 
met • het wachtgeld, het bedrag der in het 
derde lid bedoelde wedde of van de som van 
wedde en kindertoelage overschrijden, doch 
ten aanzien van de overblijvende inkomsten 
gehandeld, alsof zij onder b vallen. 

6 . Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een 
passende betrekking, al wordt deze benoe
ming niet aangenomen, tenzij dit laatste ge• 
schiedt op grond van bezwaren, welke door 
den Commissaris der provincie Limburg, den 
belanghebbende of <liens gemachtigde ge
hoord, althans behoorlijk opgeroepen, deug
delijk worden verklaai:d . 

Onder ,,passende betrekking" wordt in dit 
lid verstaan een betrekking of vereeniging 
van betrekkingen, welke den betrokken amb
tenaar in verband met zijn persoonlijkheid en 
omstandigheden redelijkerwijze kunnen wor
den opgedragen. 

7. Voor de toepassing van het vijfde en 
zesde lid van dit ;i.rtikel worden in de,geval
len, waarin de belanghebbende tengevolge· 
van de samenvoeging uit meer dan een be
trekking is ontslagen, de verschillende \vacht- -
gelden en de verschillende. wedden, in het 
derde lid bedoeld, tot een wachtgeld en een 
wedde vereenigd. 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is, v66r het tijdstip,. waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, indien het 
verlies , naar het oordeel van het bevoegd 
gezag van de nieuwe gemeente, ·het gevolg 
was van eigen schuld of van eigen verzoek 
en daarvoor geen deugdelijke gronden aan
wezig worden geacht. 

9. Indien de op wachtgeld geste_lde ambte
nares in het huwelijk treedt, vervalt voor den 
duur van dat huwelijk het wachtgeld. 

10. Indien een wachtgeld na onderbreking 
opnieuw wordt genoten, ·wordt voor de be
paling van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht 
op wachtgeld te zijn doorgebracht. · 

11. Van het genot van inkomsten, als be
doeld fo het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
aan den burgemeester der nieuwe gemeente. 
De op wachtgeld gestelde is gehouden ten 
aanzien van die inkon,.sten alle , door dezen 
burgemeester en door den Commissaris der 
provincie Limburg verlangde inlichtingen te 
verstreklcen. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan even
eens onverwijld medede'eling aan den burge
meester der nieuwe gemeente. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van den bur
gemeester van bedoelde gemeente een aan
vrage in te dieneq tot het verkrijgen _ van 
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invaliditeitspensioen en zich te onderwerpen voor de berekening van het, eigen pensioen 
aan het in, verband daarmede te verrichten de pensioensgrondslag in el dier aangehou
geneeskundig onderzoek, als bedoeld in ar- den betrekkingen geacht dezelfde wijziging 
tikel 74 der Pensioenwet 1922, Staatsblad te ondergaan, welke deze op grond van arti
no. 240. kel 150 dier wet zou ondergaan, indien de in 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit den eersten en tweeden volzin van dit lid 
lid bedoelde verplichtingen niet nakom1, Kan · bedoeldewedde of som van wedden als ambte
de Commissaris der provincie Limburg den naar in den zin dier wet zou worden genoten. 
burgemeester der nieuwe gemeente, benevens 3. De nieuwe gemeente is voor de betrok
den belanghebbende .of <liens gemachtigde ken personen gedurende den tijd, dien zij 
gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, het krachtens deze beschikking op wachtgeld 
wachtgeld geheel of gedeeltelijk vervallen doorbrengen, een bijdrage voor eigen pen
verklaren. sioen verschuldigd" op den voet van artikel 35 

12. Geschillen over de toepa_;;sin_g v~n dit en artikel 36, eerste lid, onder a, der Pensi
artikel worden den burgemeester der meuwe oenwet 1922, Staatsblad n°. 240, berekend 
gemeente, benevens den belanghebbende of naar den in den~ersten vol:tin van het tweede 
diens gemachtigde gehoord, athans behoorlijk lid aangegeven pensioensgrondslag, en in het 
opgeroepen, beslist door den Commissaris geval, bedoeld in den tweeden volzin van 
der provincie Limburg, gemeenschappelijk .dat lid , naar het verschil tusschen dezen pen
met de bestuursraden. sioensgrondslag en dien of die, welke in de 

Artikel 60 der Ambtenarenwet r929 is hier- betrekking of betrekkingen, waarin na het 
bij van overeenkomstige toepassing. • ontslag de hoedanigheid van ambtenaar in 

den zip van bedoelde wet werd ·verkregen, 
Artikel 5- zonder de werking van het tweede lid zou of 

1. De tijd, krachtens deze beschikking op 
wachtgeld doorgebracht, wordt als diensttijd 
in den zin der Pensioenwet 1922, Staatsblad 
no. 240, aangemerkt, indien de ontslagene in 
de b.;trekking, welke hij met genot van wacht
geld heeft verlaten, laatstelijk voor zijn ont
slag amlttenaar was, in den zin dier wet en 
voor zoover die tijd niet parallel loopt met 
diensttijd als ambtenaar, in den zin van die 
wet, in een betrekking of in betrekkingen, 
,waarin deze hoedanigheid na het ontslag 
wordt verkregen: 

2. Gedurende den volgens het eerste lid 
voor pensioen geldigen tijd geldt als wedde, 
cinderscheidenlijk als pensioensgrondslag, het 
bedrag van de wedde, onderscheidenlijk de 
pensioensgrondslag, dan we! de som der wed
den onders~heidenlijk de som der pensioens
gro~dslagen, welke met inachtneming van het 
bepaalde in het derde en vierde lid van het 
vorige artikel voor den betrokkene zouden 
hebben gegolden, met dien verstande, dat de 
pensioensgrondslag of de som der. pensioens
grondslagen dezelfde wijzigingen ondergaan 
welke zij op grond van het bepaalde in artikel 
150 der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, 

- zouden hebben ondergaan, indien het ont
slag niet ware verleend en de ambtenaar de 
laatstelijk voor het ontslag aan zijn betrek
king of betrekki-ngen verbonden wedde on
gewijzigd had behouden. Verkrijgt de be
trokkene na zijn ontslag opnieuw sfe hoe
danigheid van ambtenaar in den zin der 
Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, met 
een pensioensgrondslag of een som van pen
sioensgrondslagen, lager dan die uit de be
trekking of betrekkingen, waaruit hij ten
gevolge van de samenvoeging werd ont
slagen, dan wordt voor de toepassing van 
de artikelen 33 en 151 der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, de wedde of de som der 
wedden in de nieuwe betrekking of betrek
kingen ge.acht te zijn verhoogd tot het bedrag 
van de wedde of de som der wedden, bedoeld 
in het derde lid van het vorige artikel. 

Blijft de tengevolge van de samenvoeging 
ontslagene na zijn ontslag in een of meer be
trekkingen ambtenaar in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, doan wordt 

zouden hebben gegolden. 
4. De in het vorige lid bedoelde gemeente 

verhaalt d.e aldaar bedoelde bijdrage op de 
betrokken personen op den voet van het 
vierde lid van artikel 36 der Pensioenwet 
1922, Staatsb/ad n°. 240·. 

5. Het lichaam, in welks_ dienst een ge
wezen ambtenaar, bedoeld in het eerste lid 
van het vorige artikel, is herplaatst, is 'de 
bijdrage volgens artikel 35 en artikel 36, 
eerste lid, onder a en b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, verschuldigd naar den 
pensioensgrondslag of de pensioensgrond
slagen, welke zonder de werking van het eer
ste li'd zou of zouden hebben gegolden. 

6 . Voor de toepassing' van dit artikel vin
·den de artikelen 125, 127 tot en met 129a 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, 
overeenkomstige toepassing. 

7. Voor de toepassing van artikel 40, eer
'ste lid, onder c en d, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, worden zij, die op den dag, 
voorafgaande aan dien van den ingang dezer 
samenvoeging op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht werkzaam waren in dienst van 
een der samen te voegen gemeenten en die 
teQgevolge van deze samenvoeging in de 
nieuwe gemeente worden herplaatst en de 
hoedanigheid van ambtenaar verkrijgen, ge
acht den in dienst van een der samen te voe
gen gemeenten doorgebrachten tijd in dienst 
van de nieuwe gemeente te hebben doorge
bracht. 

Artikel 6. 

1: De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnerilandsche Zaken kan, den 
Commissaris der provincie Limburg gehoord, 
bepalen, dat aan een of meer ambtenaren in 
tijdelijken dienst, die niet worden aange
merkt als vaste ambtenaren, of aan personen 
in dienst op arbeidsovereenkomst naar bur
gerlijk recht, die tengevolge vap deze samen
voeging worden ontslagen, en ~een aanspraak 
kunnen maken op wachtgeld , ten laste van 
de gemeente Eijsden een uitkeering wordt 
g~daan. . 

Het bepaalde in het tweede tot en m~t het 
twaalfde lid van artikel 4 vindt overeen
komstige toepassing. 

• 
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2. Ten aanzien van de in het vorige lid 
bedoelde pers-n wordt onder diensttijd 
verstaan de aan het ontslag voorafgaande 
tijd, in dienst van een der samen te voegen 
gemeenten doorgebracht . 

Artikel 7 . 
1. De begrootingen van de gemeenten 

Eijsden en Mesch voor het dienstjaar 1942 
worden afzonderlijk voortgezet door de 
nieuwe gemeente Eijsden. 

2. De rekeningen over het dienstjaar 1942 
voor de gemeenten Eijsden en Mesch worden 
opgemaakt door den ontvanger der nieuwe 
gemeente . Eijsden. 

Voor de toepassing,van artikel 18 der. Eer
ste beschikking ter uitvoering van de Ver
ordening N°. 152/1941 treedt ten aanzien van 
bedoelde rekeningen op de burgemeester der 
nieuwe gemeente Eijsden. 

g_. De voor- of nadeelige saldi der rekenin
gen over de dienstjaren 194;1 en 1942 der ge
meenten Eijsden en Mesch en de bij het slui
ten der rekeningen over het dienstjaar 1942 
te ontvangen achterstallige inkomsten of te 
betalen achterstallige uitgaven der samen te 
voegen gemeenten komen onderscheidenlijk 
ten bate of ten laste van de nieuwe gemeente 
Eijsden . · 

De Commissaris der provincie Limburg kan 
zoo noodig nadere aanwijzingen geven om
trent . de verantwoording dier saldi en dier 
bedragen. 

4. De burgemeest'er der nieuwe -gemeente 
Eijsden stelt binnen een door den Commis
saris der provincie Limburg te bepalen ter
mijn voor de nieuvie gemeente een begroo
ting vast, welke zal ·gelden voor het dienst
jaar 1943. 

Voor het .tijdvak, waarin voor de nieuwe 
gemeente nog geen begrooting is vastgesteld, 
is de Commissaris der provincie Limburg be
voegd den burgemeester van de nieuwe ge
meente te machtigen tot het ontvangen van 
de inkomsten en het doen van de door den 
Commissaris der provincie Limburg noodig 
geachte betalingen. 

Artikel 8. . 
De uitkeeringen, voor!oopige J'1tkeeringen 

daaronder begrepen, voor de gemeenten 
Eijsden en Mesch, welke voor het jaar 1942 
in de plaats treden van de uitkeeringen van 
de vervallen opcenten op de hoofdsom der 
gemeentefondsbelasting en der vermogens
belasting, alsmede van de voormalige uit
keeringen per in de gemeentefondsbelasting 
aangeslagen inwoner uit het gemeentefonds 
en uit het werkloosheidssubsidiefonds, de 
eventueele verrekeningen ter zake van deze 
uitkeeringen, alsmede eventueele verrekea 
ningen ter zake van de uitkeeringen, bedoeld 
in artikel 3, onder t:, juncto artikel 9, der wet 
van 15 Juli 1929, Staatsblad n°. 388, sedert 
gewijzigd, betreffende het uitkeeringstijdvak 
1 Mei 1941 tot en met 31 December 1941, . 
voor zoover deze vervailen op of na I Januari 
1943 worden uitbetaald aan, eventueel terug
gevorderd van de nieuwe gemeente Eijsden. 

Artikel 9, 
Gedurende den tijd, dat de burgemeester

secretaris der gemeente Mesch wachtgeld ge
niet, ontvangt de nieuwe gemeente Eijsden 
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van het Rijk jaarlijks een bijdrage van vijf 
en zeventig ten honderd in de kosten van het 
aan hem uitbetaalde wachtgeld. 

Artikel 10. 
,,- 1. De uitkeeringen uit het gemeentefo°nds 
mgevolge artikel 3, onder c, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929, Staatsblad n°. 388, 
sedert gewijzigd, voor de gemeenten Eijsden 
en Mesch voor het jaar 1942, voorloopige uit
keeringen daaronder begrepen, worden, voor 
zoover zij op of na I Januari- 1943 vervallen, 
aan de nieuwe gemeente Eijsden uitbetaald. 

2. Voor de vaststelling van de in het eer
ste lid bedoelde uitkeering voor het jaar 1943 
en, zoo noodig ook over volgende uitkeerings
tijdvakken, worden voor cj,e r.'.ieuwe gemeente 
Eijsden de factoren, . ontleend aan boekings
tijdvakken of rekeningsjaren, welke aan 
1 Januari 1943 geheel of gedeeltelijk vooraf
gaan of aan tijdstippen v66r I Januari 1943 
vallende, berekend naar de som dier factoren 
voor de gemeenten Eijsden en Mesch. 

3. Deze samenstelling der factoren ge
schiedt aldus, dat zoowel het quotient, be
doeld in het tweede lid van artikel 16 van 
het Financieele Verhoudingsbesluit, voor elk 
rekeningsjaar, als het quotient, bedoeld in het 
tweede lid v,an artikel 21 van het besluit, 
voor elk boekingstijdvak, het resultaat van 
een deeling is. 

4 . Ten aanzien van de rekenings-jaren en 
de boekingstijdvakken,,waarvoor onderschei
denlijk het quotient, bedoeld in artikel 16 
van het Financieele Verhoudingsbesluit, en 
het quotient, bedoeld in · artikel 21 van dat 
besluit, voor de gemeenten Eijsden en Mesi;h 
reeds zijn vastgesteld, worden deze quotien
ten opnieuw, met inachtneming van de be
palingen van het tweede en derde lid van dil: 
artikel, door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Binnenlandsche Za
ken en Financien vastgetseld. 

Artik:el II. 

1. Voor de vaststelling en verrekening van 
de garantie-uitkeering, als bedoeld in artikel 
II der wet van 4 Maart 1935, Staatsblad n°. 
74, wordt deze beschikking geacht in werking 
te treden op I Mei 1943. 

2. De met toepassing v,m het bepaalde 
in het eerste lid vast te stellen uitkeeringen 
voor de gemeenten Eijsden en Mesch, voor 
zoover zij op of na I Januari 1943 vervallen, 
worden uitbetaald aan de nieuwe gemeente 
Eijsden. . 

3. Aan de nieuwe gemeente Eijsden wordt 
ten laste van het gemeentefonds over het 
uitkeeringstijdvak 1943/1944 boven de uit
keering ingevolge artikel 3, letter c, juncto 
artikel 9 der wet van 15 Juli 1929, St9atsblad 
no. 388, sedert gewijzigd, eeµ garantie-uit
keering gedaan, ten bedrage van 1/10 van het 
verschil tusschen de som der uitkeeringen, 
welke de gemeenten Eijsden en Mesch vol
gens artikel 3, letter b (oud) , der wet van 
15 Juli 1929, Staatsblad n°. 388, sedert ge
wijzigd, over het tijdvak 1934/1935 hebben 

,.genoten en de som van de voor die g'emPenten 
vastgestelde uitkeeringen, ingevolge artikel 3, 
letter c, dier wet voor het tijdvak 1935/1936. 

4. Artikel II der wet van 4 Maart 1935, 
Staatsblad n°. 74, blijft ten aanzien van de 
nieuwe gemeente Eijsden buiten toepassing. 

K 2663 
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Artikel 12. 

De uitkeeringen door het Rijk wegens aan 
de samen ·te voegen gemeenten toekomende 
hoofdsommen en opcenten van belastingen, 
betrekking hebbende op het belastingjaar 
1942 of daaraan voorafgaande belastingjaren, 
welke zijn of worden opgenomen in het boe
kingstijdvak 1942/1943 en volgende boe
kingstijdvakken, worden vanaf den datum 
van ingang van deze samenvoeging gedaan 
aan de nieuwe gemeente Eijsden. 

Artikel 13. 
I. Te rekenen van 1 Januari 1943 gaan alle 

rechten, lasten, verplichtingen en bezittingen 
van de samen te voegen gemeenten over op· 
de nieuwe gemeente, zonder dat daarvoor 
een nadere akte wordt gevorderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze beschikking noodig mocht zijn, zal die 
geschieden krachtens deze beschikking. 

Artikel 14. 
Alie kadastrale en andere stukken, uit

uitsluitend betrekking hebbende op het ge
bied der samen te voegen gemeenten, worden· 
op 31 December 1942 overgedragen aan de 
gemeente Eijsden. 

Artikel 15. 
De burgemeester der gemeente Mesch 

zendt op 31 December 1942 aan den burge
meester der gerrieente Eijsden het bevolkings
register zijner gemeente; de bevolkingsregis
ters der samengevoegde 'gemeenten vormen 
tezamen het bevolkingsregister der nieuwe 
gemeente. 

Artikel 16. 

1. De burgemeester der gemeente Mesch 
zendt op 31 December 1942 aan den burge
meester der gemeente Eijsden de op dien 
datum geldende kiezerslijst zijner gemeente; 
de kiezerslijsten der samengevoegde gemeen
ten vormen tezamen de kiezerslijst der nieuwe 
gemeente, totdat zij overeenkomstig de kies
wet door een nieuwe lijst is vervangen. 

2. De aldus samengestelde kiezerslijst van 
de nieuwe gemeente wordt, met inachtne
ming van het bepaalde in artikel 3, tweede 
lid, door den burgemeeste_r der nieuwe ge
meente voor zooveel nood1g aangevuld met 
de verandering van de aanduiding der woon
plaats van iederen kiezer na den datum van 
de samenvoeging en met vermelding van het 
stemdistrict, waartoe hij dientengevolge be
hoort . 

Artikel 17. / 
I. De inwoners der samen te voegen ge

meenten, die op of na l Januari 1943 werk
loos zijn of worden, zullen onmiddellijk op
genomen worden in de steunregeling van de 
nieuwe gemeente of aldaar tot de werkver
schaffing worden toegelaten, indien en voor 
zoover zij daarvoor, op grond van de regelen, 
welke in <;le opgeheven gemeente Eijsden 
golden, in aanmerking komen. De steunrege
Jing van de opgeheven gemeente Eijsden 
geldt voor de nieuwe gemeente, totdat zij 
door een andete is vervangen. 

Aanvulling L. & S. 1942 
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Ten aanzien van de vestigingsvoorschriften 
blijft ten opzichte van de in de eerste alinea 
bedoelde personen de regeling van kracht, 
welke in de gemeente, waarin 2ij gevestigd 
waren, gold. 

2. Het verleenen van steun en het te werk 
stellen bij de werkverschaffing geschieden 
met inachtneming van de door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Soci
ale Zaken goedgekeurde steuntarieven en 
werkverschaffingsloonen. 

Artikel 18. 
1. De kosten van verpleging van arme 

krankzinnigen, bedoeld in artikel 39 der Ar
menwet, welke worden voldaan uit de kas 
van een der samen te voegen gemeenten, 
komen vanaf 1 Januari 1943 voor rekening 
der nieuwe gemeente Eijsden. 

2. Hetzelfde geldt ten aanzien van de kos
ten, voortvloeiende uit de toepassing van ar
tikel 30, eerste lid, tweeden zin, en tweede 
lid, en van artikel 39bis der Armenwet. 

A_rtikel 19. 
1. De namen der personen, voorkomende 

op de lijsten, bedoeld in de artikelen 17 en 45, 
tweede lid, der Drankwet, Staatsblad 1931, 
n°. 476, van elk der samen te voegen gemeen
ten, worden, indien belanghebbenden binnen 
drie maanden na den ingang dezer samen
voeging een daartoe strekkend verzoek rich
ten tot den burgemeester der nieuwe gemeen
te, overgeschreven op de overeenkomstige 
lijsten van de laatstbedoelde gemeente. 

· 2. De volgorde, waarin de plaatsing op de 
lijsten van de nieuwe gemeente zal geschie
den, wordt bepaald naar de dagen, waarop 
de verzoeken om vergunning, onderscheiden
lijk verlof A, bij het bestuur van elk der 
samen te voegen gemeenten inkwamen, met 

0

dien verstande, dat voor zoover verzoeken op . 
denzelfden dag zijn ingekomen, de in leeftijd 
oudere verzoeker voorgaat en dat bij gelijken 
ouderdom het lot beslist. 

Artikel 20. 
Met ingang van 1 Januari 1943 vervalt in 

alle rechtsvoorschriften de vermelding van 
de gemeente Mesch en wordt onder de ge
meente Eijsden verstaan de krachtens deze 
beschikking gevormde gemeente van dien 
naam. 

Artikel 21. 
Geschillen omtrent de toepassing van deze 

beschikking worden, voor zoover in deze be
schikking of in andere wettelijke voorschrif
ten niet anders is bepaald, beslist door den 
Secretaris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, den Raad van State, 
afdeeling voor de geschillen van bestuur 
gehoord. 

Artikel 22. 
Deze beschikking treedt in werking met 

ingang van den dag, volgende op dien harer 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 29 December 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERlKS. 

I5 
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(Stet . 1943 no. 3) 
31 Maart/21 Augustus 1942. BESCHIKKIN

GEN van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat be
treffende het vervoer van goederen met 
paard en wagen. 

Op grond van de Verordening N°. 15/ 1940 
betreffende het vervoer van personen en 
goederen, in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verqrdening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied en in verband met § 1 (2) 
van het Derde Uitvoeringsbesluit van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat ingevolge de eerstgenoemde 
Verordening wordt bepaald: 

Artikel 1. 
In afwijking van het bepaalde in § 1 (2) 

van het Derde Uitvoeringsbesluit van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat van 18 Juni 1940 (Staatsblad 
n°. S. 552) is een vergunning, als bedoeld in 
§ 1 (1) van dat besluit, in alle districten van 
de Rijksverkeersinspectie mede vereischt 
voor het vervoer van goederen langs den weg 
ten behoeve van derden met door paarden, 
muilezels of muildieren voortbewogen voer
tuigen. 

Artikel 2. 
Het in §§ 2, 3, 4, S, 7, 10 en 11 van het 

bovengenoemde uitvoeringsbesluit bepaalde 
is thede van toepassing op deze beschikking_ 

Artikel 3. 
Het in artikel 1 bedoelde vervoer zal ge

schieden op beurtvaartadres, als bedoeld in 
§ 8 (1) van het bov,mgenoemd uitvoerings
besluit. 

Artikel 4. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Waterstaat kan vrijstelling ver
leenen van de bepalingen van deze beschik
king. 

Artikel 5. 
Deze beschikking, welke kan worden aan

gehaald als: Beschikking paarden en wagens 
1942 I, wordt in de Nederlandsche Staats
courant bekendgemaakt en treedt in werking 
met ingang van den dag na dien van haar 
afkondiging. 

's-Gravenhage, 31 Maart 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. Wat., D. G. W. SPITZEN. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat; 

Gelet op de Verordening N°. 15/ 1940 en in. 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 van de 
Verordening N°. 3/ 1940 van deri Rijkscom
missaris voor het bezette N eder!andsche ge
bied; 

Gezien artikel 3 van de Beschikking paar
den en wagens 1942 I; 

Be.iaalt: 
I. dat geen vergunning, als bedoeld in 

artikel l van de genoemde beschikking, ver
eischt is voor: 

a. het vervoeren van melk van boerde
rijen naar een zuivelfabriek, behoudens voor 
zoover door den Secretaris-Generaal van 
het Departement va n Waterstaat met be-
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trekking tot een district van de Rijksver
keersinspectie of een gedeelte daarvan het 
tegendeel bepaald is ;· 

b. het vervoer van lijken; 
I I. dat van de verplichting, als bedoeld 

in artikel 3 van de genoemde beschikking; 
a. is vrijgesteld het vervoer, dat geschiedt 

in directe opdracht van een bevoegde Duit
sche instantie; 

b. worden geacht te zijn vrijgesteld die
genen, aan wie door den Rijksinspecteur van 
het Verkeer, namens den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Waterstaat, schrif
telijk ontheffing is verleend. 

's-Gravenhage, 21 Augustus 1942. 
De S.-G. voornoemd, D. G. W. SPIT=. 

(Stet. 1943 no. 97) 
13 October 1942. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, Hoofdbestuur 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 
tot wijziging van het DAPTT. 

Op grond van de Verordening N°. 23/1940 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening N°. 3/1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied en gelet op artikel 132 van het Alge
meen Rijksambtenarenreglement wordt be
paald: 

Art. 1. In het DAPTT, zooals dit thans 
luidt, worden de volgende wijzigingen ge
bracht: 

I. In artikel 1, sub b, wordt opgenomen: 
na: ,,de hoofingenieurs (1ste klasse),chefs 

van functioneele diensten;'': ,,de directeuren 
van de plaatselijke telefoondiensten;"; 

na : ,,de beheerder te Kootwijk-radio;": ,,de 
beheerder te Lopik-radio;"; 

na: ,,de chef van den dienst der huistele
fonen en verre-schrijvers;": ,,de districts
leiders van den dienst der Radiocentralen; de 
!eiders van de Plaatselijke Diensten der 
Radiocentralen;". 

2 . Artikel 5bis wordt gelezen als volgt: 
,,Voor arbeiders in tijdelijken dienst op 

uur- of dagloon bedraagt het loon voor 
dienst, verricht op Zondag, den tweeden 
Paaschdag, Hemelvaartsdag, den tweeden 
Pinksterdag en de beide Kerstdagen 150 per
cent van het loon, dat op werkdagen voor 
een dienst van gelijken duur zou worden 
betaald, met dien verstande, dat hierbij 
buiten toepassing blijft de bepaling, dat het 
uurloon voor het op werkdagen verrichten 
van bepaalde korte en ongeregelde hulp
bestellersdiensten, na verkregen m~chtiging 
van den directeur-generaal, met 10 percent 
kan worden verhoogd en dat, indien de beide 
Kerstdagen onmiddellijk voorafgaan aan, of 
gevolgd worden door een Zondag, op dien der 
beide Kerstdagen, die door den directeur
generaal in voorkomend geval wordt a an
gewezen, het gewone loon als op werkdagen 
word t toegekend.". 

3. In artikel 1, sub ra, en in artikel 8, 
tweede lid, wordt v66r: aan de inspecteurs
en telefoondistrictsbureelen'' opgenomen: 
,,aan de bureelen der plaatselijke telefoon-
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diensten"; voorts wordt in plaats van: ,.de 
bureaux van de electrotechnische (hoofd-}
ambtenaren en'' gelezen ,.het bureel'' , terwijl 
na: ,.inspecteur der kust- en scheepsradio
telegrafie'' wordt opgenomen: ,.aan de bu
reelen der districten van den dienst der 
radiocentralen, aan de bureelen der plaatse
lijke diensten der radiocentralen". 

4. In artikel 7. sub Ic, wordt in plaats van 
,.telefonisten, die zijn aangewezen voor de 
functie van chef-telefoniste" gelezen: ,,chef
telefonisten". 

5. In artikel 9, sub ra, wordt in plaats 
van: ,,telefonisten, die op die kantoren zijn 
aangewezen voor de functie van toezicht
houder op de telefoonzalen" gelezen: ,,toe
zichthoudsters bij den telefoondienst op die 
kantoren". 

6. In artikel 9, sub Ic, wordt in plaats van 
,,telefonisten (ook zij, die zijn aangewezen 
voor de functie van toezichthouder} uitslui
tend met administratieve werkzaamheden 
belast" gelezen: ,,uitsluitend met administra
tieve werkzaamheden belaste toezichthoud
sters bij den telefoondienst en telefonisten". 

7- In artikel 9, sub Id, wordt in plaats van 
,,telefonisten (ook zij, die zijn aangewezen 
voor de functie van toezichthoudster)" ge
lezen: ,,toezichthoudsters bij den telefoon
dienst en telefonisten". 

8. In artikel IO, sub Ig, wordt in plaats 
van: ,.telefonisten, die op die kantoren zijn 
aangewezen voor de functie van toezicht
houdster op de telefoonzalen" gelezen: ,.toe
zichthoudsters bij den telefoondienst op die 
kantoren". 

9. Opgenomen wordt een nieuw artikel 
14bis, luidende als volgt: 

,.Art. 14bis. I. Dienst, verricht op den 
tweeden Paaschdag, Hemelvaartsdag, den 
tweeden Pinksterdag en de beide Kerstdagen, 
wordt binnen een door den directeur-gene
raal te bepalen termijn vergoed door vrij
stelling van dienst tot een gelijk aantal uren 
als dat van den verrichten dienst bedraagt. 

2. Indien de beide Kerstdagen onmiddel
lijk vc,orafgaan aan of gevolgd worden door 
een Zondag, dan geldt het in het eerste lid 
van dit artikel bepaalde niet voor dien der 
beide Kerstdagen, die door den directeur
generaal in voorkomend geval wordt aan
gewezen. 

3. Evenmin geldt het bepaalde in het 
eerste lid van dit artikel voor arbeiders in 
tijdelijken dienst op uur- of dagloon." 

IO. Het eerste lid van artikel I7 wordt 
vervangen door de volgende twee nieuwe 
leden: 

,.I. Aan de ambtenaren, genoemd onder a 
van het eerste lid van artikel 16, met uit
zondering van diegenen, die geen voile dag
taak verrichten en wier bezoldiging is vast
gesteld in evenredigheid met het aantal door 
hen gemiddeld per dag te verrichten uren 
dienst, wordt overwerk vergoed door vrij-· 
stelling van dienst tot I ½ maal het aantal 
uren van het verrichte overwerk (na afron
ding naar boven in halve uren} binnen 180 
dagen na den dag, waarop het overwerk is 
verricht. \. 

2. Aan de ambtenaren, genoemd onder a 
van het eerste lid van artikel 16, die geen 
voile dagtaak verrichten en wier bezoldigirr 
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is vastgesteld in evenredigheid met het aan
tal door hen gemiddeld per dag te verrichten 
uren dienst, wordt overwerk steeds in geld 
vergoed op de in het vijfde lid van dit artikel 
aangegeven wijze." 

I I. De nummering der bestaande led en 2, 
3 en 4, van artikel 17 wordt gewijzigd in 
respectievelijk 3, 4 en 5; tevens wordt in het 
bestaande derde en vierde lid van dat 
artikel het cijfer ,,2" gewijzigd in: ,,3". 

12 . Het eerste lid van artikel 26 wordt 
gelezen als volgt : 

,,I. De in artikel 55, tweede lid, van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement, be
doelde vergunning om buiten de standplaats 
te wonen, wordt aan het personeel van tot 
een inspectie-afdeeling behoorende kantoren 
verleend door den betrokken inspecteur, aan 
het overige personeel door het betrokken 
hoofd van dienst ." 

I 3. Artikel 35 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. 35. I. Ter bestrijding van de voor 

den ambtenaar uit kastekorten voortvloeien
de onkosten geniet hij, bij wijze van tijdelijke 
toelage, naar door den directeur-gene:aal vast 
te steilen regelen, een tegemoetkommg over 
den tijd, gedurende welken hij belast is met 
de bediening van een geldloket of uitsluitend 
met de invordering van gelden wegens qui
tantien buiten het kantoor. 

2. Het bedrag der tegemoetkoming wordt 
door den directeur-generaal vastgesteld." 

14. De nummering der bestaande leden 3, 
4 en 5 van artikel 56 wordt gewijzigd in 
respectievelijk 4, 5 en 6; opgenomen wordt 
in dat artikel als nieuw derde lid: 

,,3. Het lidmaatschap of plaatsvervangend 
lidmaatschap eindigt van rechtswege met 
ingang van den dag, waarop een lid of plaats
vervangend lid, om welke reden ook, geen 
ambtenaar bij het Staatsbedrijf meer is, dan 
we! ophoudt te behooren tot de groep, waar
door of waarvoor hij, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 65, vierde lid, is gekozen 
of benoemd." 

2. Dit besluit, hetwelk in de Staatscourant 
zal worden geplaatst, treedt in werking op 
een door den directeur-generaal der P., T. en 
T. in de Staatscourant bekend te maken 
datum. 1 

's-Gravenhage, 13 October 1942. 
S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., FREDERIKS, 

( V'itgeg. 20 Mei 1943.) 

(Stet. 1943 no. 3) 
1/ 2/28 December 1942. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, N°. 
U 25420 Afd. B.B. Bur. 0.0. & V., 
betreffende bespoediging van het in- en 
uitladen bij het spoorweg- en binnen
scheepvaartverkeer. 

De Secretaris-Generaal van het Depart_e
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gelet op het Algemeen Vorderingsbesluit 
1940, de Verordening N°. u6/ 1942 en het op 

1 Bepaalt op I Juni 1943 (Ned. Stet. 1943, 
nr. IOI). 
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diensten"; voorts wordt in plaats van: ,,de 
bureaux van de electrotechnische (hoofd-)
ambtenaren en" gelezen ,,het bureel", terwijl 
na: ,,inspecteur der kust- en scheepsradio
telegrafie" wordt opgenomen: ,,aan de bu
reelen der districten van den dienst der 
radiocentralen, aan de bureelen der plaatse
lijke diensten der radiocentralen" . 

4. In artikel 7, sub 1c, wordt in plaats van 
,,telefonisten, die zijn aangewezen voor de 
functie van chef-telefoniste" gelezen: ,,chef
telefonisten''. 

5. In artikel 9, sub xa, wordt in p!aats 
van: ,,telefonisten, die op die kantoren zijn 
aangewezen voor de functie van toezicht
houder op de telefoonzalen" gelezen: ,,toe
zichthoudsters bij den telefoondienst op die 
kantoren". 

6. In artikel 9, sub 1c, wordt in plaats van 
,,telefonisten (ook zij, die zijn aangewezen 
voor de functie van toezichthouder) uitslui
tend met administratieve werkzaamheden 
belast" ge!ezen: ,,uitsluitend met administra
tieve werkzaamheden belaste toezichthoud
sters bij den telefoondienst en telefonisten". 

7. In artikel 9, sub 1d, wordt in p!aats van 
,,telefonisten (ook zij, die zijn aangewezen 
voor de functie van toezichthoudster)" ge
lezen: ,,toezichthoudsters bij den telefoon
dienst en telefonisten". 

8. In artikel 10, sub Ig, wordt in plaats 
van: ,,telefonisten, die op die kantoren zijn 
aangewezen voor de functie van toezicht
houdster op de telefoonzalen" gelezen: ,,toe
zichthoudsters b ij den t elefoondienst op die 
kantoren" . 

9. Opgenomen wordt een n ieuw artikel 
14bis, luidende als volgt: 

,,Art. 14bis. I. Dienst, verricht op den 
tweeden Paaschdag, Hemelvaartsdag, den 
tweeden Pinksterdag en de beide Kerstdagen, 
wordt binnen een door den directeur-gene
raal te bepalen termijn vergoed door vrij
stelling van dienst tot een gelijk aantal uren 
als dat van den verrichten dienst bedraagt. 

2. Indien de beide Kerstdagen onmiddel
lijk vc,orafgaan aan of gevolgd warden door 
een Zondag, dan geldt het in het eerste lid 
van dit artikel bepaalde niet voor dien der 
beide Kerstdagen, die door den directeur
generaal in voorkomend geval wordt aan
gewezen. 

3. Evenmin geldt het bepaalde in het 
eerste lid van dit artikel voor arbeiders in 
tijdelijken dienst op uur- of dagloon." 

10. Het eerste lid van artikel 17 wordt 
vervangen door de volgende twee nieuwe 
leden: 

,,1. Aan de ambtenaren, genoemd onder a 
van het eerste lid van artikel 16, met uit
zondering van diegenen, die geen volle dag
taak verrichten en wier bezoldiging is vast
gesteld in evenredigheid met het aantal door 
hen gemiddeld per dag te verrichten uren 
dienst, wordt overwerk vergoed door vrij-' 
stelling van dienst tot I ½ maal het aantal 
uren van het verrichte overwerk (na afron
ding naar boven in halve uren) binnen 180 
dagen na den dag, waarop het ,overwerk is 
verricht. \ 

2. Aan de ambtenaren, genoemd onder a 
van het eerste lid van artikel 16, die geen 
volle dagtaak verrichten en wier bezoldigin 

1942 

is vastgesteld in evenredigheid met het aan
tal door hen gemiddeld per dag te verrichten 
uren dienst, wordt overwerk steeds in geld 
vergoed op de in het vijfde lid van dit artikel 
aangegeven wijze." 

II. De nummering der bestaande led en 2, 
3 en 4, van artikel 17 wordt gewijzigd in 
respectievelijk 3, 4 en 5; tevens wordt in het 
bestaande derde en vierde lid van dat 
artikel het cijfer ,,2" gewijzigd in: ,,3". 

12. Het eerste lid van artikel 26 wordt 
gelezen als volgt: 

,,1. De in artikel 55, tweede lid, van het 
A!gemeen Rijksambtenarenreglement, be
doelde vergunning om buiten de standplaats 
te wonen, wordt aan het personeel van tot 
een inspectie-afdeeling behoorende kantoren 
verleend door den betrokken inspecteur, aan 
het overige personeel door het betrokken 
hoofd van dienst." 

13. Artikel 35 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. 35. 1. Ter bestrijding van de voor 

den ambtenaar uit kastekorten voortvloeien
de onkosten geniet hij, bij wijze van tijdelijke 
toelage, naar door den directeur-generaal vast 
te stellen regelen, een tegemoetkoming over 
den tijd, gedurende welken hij belast is met 
de bediening van een geldloket of uitsluitend 
met de invordering van gelden wegens qui
tantien buiten het kantoor. 

2. Het bedrag der tegemoetkoming wordt 
door den directeur-generaal vastgesteld. " 

14. De nummering der bestaande leden 3, 
4 en 5 van artikel 56 wordt gewijzigd in 
respectievelijk 4, 5 en 6 ; opgenomen wordt 
in da t artikel als n ieuw derde lid : 

,,3. Het Jidmaatschap of plaatsvervangend 
Jidmaatschap eindigt van rechtswege met 
ingang van den dag, waarop een lid of plaats
vervangend lid, om welke reden ook, geen 
ambtenaar bij het Staatsbedrijf meer is, dan 
we! ophoudt te behooren tot de groep, waar
door of waarvoor hij, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 65, vierde lid, is gekozen 
of benoemd." 

2. Dit besluit, hetwelk in de Staatscourant 
zal warden geplaatst, treedt in werking op 
een door den directeur-generaal der P., T. en 
T. in de Staatscourant bekend te maken 
datum. 1 

's-Gravenhage, 13 October 1942. 
S.-G. v . h. Dep. v. B. Z ., FREDERIKS. 

( Uitgeg. 20 Mei 1943.) 

(Stet. 1943 no. 3) 
1/ 2/28 December 1942. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, N°. 
U 25420 Afd. B.B. Bur. 0.0. & V., 
betreffende bespoediging van het in- en 
uitladen bij het spoorweg- en binnen
scheepvaartverkeer. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gelet op het Algemeen Vorderingsbesluit 
1940, de Verordening N°. u6/1942 en het op 

1 Bepaalt op 1 Juni 1943 (Ned. Stet . 1943, 
nr. IOI). 
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Schade oorlog·sgeweltl. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen vah Justitie, van Finan
cien en van Handel, Nijverheid en. Scheep
vaart, houdende voorzieningen in zake oude 
overeenkomsten van door oorlogsmolest -ge
tFOffenen. 

· S. S.200. 24 .Maart~ ~lz. 3. 
Oorlog·srnolest. 
- Besluit van de· secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie, van Finan
cien en van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, houdende -voorzieningen in zake oude 
overeenkomsten van door oorlogsmolest ge
trbff enen. 

S . S.200. 24 Maart. Blz. 3: 
Rechtswezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, houdende 
wijziging en aanvulling van het Besluit No. 
71/1941 met betrekking tot de berechting 
van strafzaken, rakende het economisch 
!even. 

S. S .201. 7 April. Blz. 4. 
Overdrachts beslult. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie, van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart en van Fi
nanci.en betreffende de overdracht der ge
zamenlijke bezittingen, belangen en ver
plichtingen van een naamlooze vennoot
schap in verband met het Liquidatiebesluif 
1941 (Overdrachtsbesluit 1942). 

S. S.202 . 9 Juni. Biz. 4. 
Overg-ang·sbesl. comm. vennootschaJipen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie en van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart betref
fende de in verband met het Liquidatiebe
sluit 1941 ter vervanging van naamlooze 
vennootschappen nieuw opgerichte com
manditaire vennootschappen. (Overgangs
besluit commanditaire vennootschappen). 

S. S.203. 9 Juni . Blz. 5. 
H andelsrcglsterwet. 
- Besluit van de Sec.retarissen- Generaal van 

de Departementen van Justitie en van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart, houdende 
wijziging en aanvulling deT Ha:ndelsregis
terwet (Staatsblad 1918, No. 493). 

S. S .204. 17 Juni. Bi:I;. 6. 
Strafrecht.-
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Justitie ter bestrij-
ding van bloedschande. • 

. S. S.205. 18 Juli . Biz. 7. 
Jl.echtswezen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van. 

de Departementen varl Justitie en van Wa
terstaat tot wijziging van de competentie
en appellabiliteitsgrenzen in burgerlijke 
zaken. S . S .206. 25 Juli. Blz. 7. 

- Tweede besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departementvan Justitie, hou
dende wijziging en aanvulling van het Be
sluit No. -71/1941 met betrekking tot de be
rechting van strafzaken, rakende het eco-
nomisch leven. ' 

S. S.207. 13 Augustus. Biz. 7. 
St.rafrecht. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie met betrek
king tot diefstal van vee en diefstal en 

.strooperiJ van boom- en veldvruchten. 
S . S.208. 18 Augustus. Blz. 8. 

ltechtswezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Justitie met betrek
king tot diefstal van vee en diefstal en 
strooperij van boom- en veldvruchten. 

S. S .208. 18 Augustus. Blz. 8-
Luchtbeschermlng·. . 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie, van Bin
nenlandsche Zaken en van Sociale Zaken 
ter uitvoering van de Luchtbeschermings
verordening. 

S . S .209. 25 Augustus. Blz. 8. 
Ontel1;-ening·. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van , 

de Departementen van Opvoeding, W eten
schap en Kultuurbescherming, van Land
bouw en Yisscherij en van Justitie betref
fende onteigening in het belang van mo
numentenzorg of natuurbescherming. 

S. S.350. · 5 Maart. Blz. 9. 
Onderwljs. (Hoog·er) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, houdende 
wijziging en aanvulling der Hooger-onder
wijswet ender Wet van "IS December 1917 

- (Stbf. No. 700) tot regeling van het Hoo
ger Landbouw Onderwijs. 

S. S .351 . II Maart. Blz·. 11. 
Leerplichtwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epart-ement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, ~oudende 
wijziging van de Leerplichtwet in verband 
met de invoering vai:i het achtste leerjaar 
aan de scholen voor gewoon lager onder
wijs. S. S .352. 26 Augustus. Blz. 11. 

Onderwijs: (Lag·er) 
-,- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
,schap en Kultuurbescherming, hou_dende 
wijziging van de Lager-onderwijswet 1920, 
van de Wet van. 29 December 1933 (Stbl. 
No. 779) en van eenige besluiten in ver
band met de invoering-van het achtste leer
jaar aan de scholen voor gewoon lager on
derwijs. S. S.353 . 26 Augustus. Biz. 12. 

llfolens. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van ' 

de Departementen van Opvoeding, Weten
scliap en Kultuurb.esc)lerming, van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en van Land
bouw e n Visscherij , betreffende de slooping 

- of verandering van molens. · 
S. · S.354. 15 'September. Blz.· 14. 

Auteurswet. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Volksvoorlichting 
e1' Kunsten en van Justitie, houdende wij
ziging van de Auteurswet 1912. 

S. S.379. 20 November. Biz. ·16. 
Schade oorlogsg·eweld. . • 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
· de Departementen van Financien, · va~ 

Justitie en van Waterstaat, houdende wij- • 
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ziging en aanvulling van het Besluit op de 
materieele oorlogsschaden, het Besluit No. 
168/1940 tot regeling van de onteigening 
ingevolge artikel 5 van het besluit l;>etref
fende den Wederopbouw (II) en van het 
Besluit No. 234/1940 tot regeling van de 
uitgestelde betaling bij onteigeningen, als 
bedoeld in artikel 7 van het Besluit No-
168/1940. 

S. S.400. 23 Februari . Biz. 16. 
Ontelgenlng. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Fi"nancien, van 
Justitie en van Waterstaat, houdende wij 
ziging en aanvu!ling van het Besluit op de 
materieele oorlogsschaden, het Besluit No. 
168/1940 tot regeling van de onteigening 
ingevolge artikel 5 van het besluit betref
fende den Wederopbouw (II) en van het 
Besluit No. 234/1940 tot regeling van de 
uitgestelde betaling bij onteigeningen, als 
bedoeld in artikel 7 van het Besluit No-
168/1940. 

S. S .400. 23 Februari. Biz. 16. 
Bezettlng·scftallc. 
- Bcsluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien, van 
Binnenlandsche Zaken, van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Landbouw 
en Visscherij betreffende de afwikkeling 
van bezettingschaden (Besluit op de be
zet1:ingschaden). 

' S. S.401. 18 Maart. Biz. 19. 
Betalln g·s verkeer. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Denartement'van Financien betreffen
de den invoer van betaalmiddelen en ef
fecten. S. S.431. 16 December. Biz. 21. 

iUllltalre Zaken. 
- Zesde Uitvoeringsbesluit van het Hoofd 

van het Afwikkelingsbureau van het De
partement van Defensie nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en ver
zorging van militair en burgerlijk personeel 
de:r voormalige N ederlandsche Zee- en 
Landmacht. S . S .500. 8 Januari . Biz. 22 . 

Pensloenen en wachtgelllen. 
- Zesde Uitvoeringsbesluit van het Hoofd 

van het Afwikkelingsbureau van het De
partement van Defensie nopens maat:rege
len ten aanzien van de bezoldiging en ver
zorgin1,1: van militair en burger!ijk personeel 
der voormalige Nederlandsche Zee- en ' 
Landmacht. S . S.500. 8 Januari . Biz. 22. 

Mllltalre Zaken. 
- Zevende Uitvoeringsbesluit van den Com

missaris voor de belangen van de voorma
lige Nederlandsche Weermacht nopens 
maatregelen ten aanzien van de bezoldi
ging en verzorging van militair en burger
Jijk personeel der voormalige Nederland
sche Zee- en Landmacht. 

S. S.501. 9 Maart. Biz. 22. 
Pensloenen en wachtgelllen. 
- Zevende Uitvoeringsbesluit van den Com

missaris voor de belangen van de voorma
lige Nederlandsche Weermacht nopens 
maatregelen ten aanzien van de bezoldi
ging en verzorging van militair en burger
lijk personeel der voormalige Nederland

. sche Zee- en Landmacht. 
S. S .501. 9 Maart. Biz. 22. 

• 

Mllltalfc Zaken. 
- Achtste Uitvoeringsbesluit van den Com

missaris voor de belangen van de voorma
lige Nederlandsche Weermacht nopens 
maatregelen ten aanzien van de bezoldi
ging en verzorging van m!litair en burger
lijk personeel der voormalige Nederland
sche Zee- en Landmacht. 

S. S.502. 27 Maart. Biz. 23. 
Pensloenen en wachtgelden. 
- Acht~te Uitvoeringsbesluit van den Com

missaris voor de belangen van de voorma
Jige Nederlandsche Weermacht nopens 
maatregelen ten aanzien van de bezoldi
ging; en verzorging van militair en burger
lijk personeel der voormalige Nederland
sche Zee- en Landmacht. 

S. S.502. 2 7 Maart. Biz. 23. 
lllllltalrf Zaken. 
- Negende Uitvoeringsbesluit van den Com

missaris voor de belangen van de voorma
lige Nederlandsche W eermacht nopens 
maatregelen ten aanzien van de bezpldiging 
en verzorging van militair en burgerlijk 
personeel der voorma!ige Nederlandsche 
,Zee- en· Landmacht. 

S . S.503 . 30 Mei. Biz. 23. 
lliollllisatleslae h toff ers. 
- Negende Uitvoeringsbesluit van den Com

missaris voor de belangen van de voorma
lige Nederlandsche Weermacht nopens 
maatregelen ten aanzien van de bezoldiging 
en verzorging van militai[ en burgerlijk 
personeel der voormalige Nederlandsche 
Zee- en Landmacht. 

S. S.503. 30 Mei . Biz. 23. 
Motor- en Rljwlelregleme nt. . 
- Besluit van den Secretaris-Generaal v;;.n 

het Departement van Waterstaat, houden
de wijziging en aanvulling van het Motor
en Rijwielreglement. 

S. S.550: 20 Februari. Biz. 24. 
Scheepvaart. · 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Waterstaat, van 
Financien, van Justitie en van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, houdende wij
ziging en aanvulling van het Besluit Her
stel Rijn- en Binnenvaartvloot II. 

S . S. 551. 23 Februari. Biz. 25. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat tot ver
hooging van de vervoerscapaciteit van de 
in Nederland thuisbehoorende binnenvloot 
met betrekking tot de internationale 
scheepvaart. 

S . S.552. 28 April. Biz. 25. 
Prljsbel~erschlngsbeslult. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Justitie, houdende 
wijziging en aamiulling van het Prijsbe
heerschingsbesluit. 

_ S. S.616. 20 December. Biz. 26. 
l{weekersbeslult. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Landbouw en Vis
scherij en van Justitie ' betreffende de 
rechtspositie van den kweeker van voort
kweekingsmateriaal van cultuurgewassen 
en het verkeer met zoodanig materiaal 
(Kwel!kersbesluit 1941). 

S.S. 700. 5 Januari. Biz. 26 . 

I 
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'riernlfonds. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal v~n 

de Departementen van Financien en van 
Landbouw en Visscherij tot opheffing van 
het fonds ingesteld bij de wet van 3 1 

Januari 1908 (Stbl. n°. 50) . 
Aanv. Stet'. 30. 6 J anuari . Biz. 1. 

J{rankzlnnlg·en en ldioteu.· 
- Besluit van den Secretaris,-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. no. 13 A, houdende wijziging 
voorwaarden opneming en verpleging van 
krankzinnigen in Rijksgestichten. 

Aanv. Stet. 27. 16 Januari. ' Biz. 1. 
Gemeentegrenzen. 
- Beschikking van den Secretaris0 Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche · 
Zaken, no. 45153 B . B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht) tot herziening van 
zijn beschikking van 22 October 1941, no. 
37581 B .B. (Bureau Staats- en Administra
tief Recht) , betreffende wijziging van de 
grenzen der gemeenten Middelburg, Kou
dekerke en Oost- en West-Souburg. 

Aanv. Stet. t3 . 19 Januari. Biz. 2 . 

On<lerwljs. (Hoog·er) 
- Besluit van den Se_cretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Wetep
schap en Kultuurbescherming, No. 12 
O.W.K., tot wijziging van het Academisch 

· Statuut (studie in de Chineesche en Ja
'pansche taal- en letterkunde) . 

, Aanv. Stet. u6. 19 Januari. Biz. 2. 
Onderwijs. (JU!ddelbaar) 
- 'Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Opvoeding, Weten
schap: en Kultuurbescherming, no. 15 0. 
W.K. , tot vaststelling van nieuwe mini
mum-tabellen voor de door het Rijk ge
subsidieerde bijzondere hoogereburger
scholen met vier-jarigen -cursus. 

Aanv. Stet. 18. 20 Januari . Biz. 2. 
Natlonale Plan. . 
- Eerste Uitvoeringsbeschikking van den 

Secretaris-Generaal van het D epartement 
van Binnenlandsche Zaken, B .Z . no. 1 V., 
houdende vaststel!i.ng v;m regelen, als be-

dlfoeld in a~tikel 5, vierde lid, van het be
~lui t ·van 15 Mei 1941 (no. 91/19,p) be
treffende de instelling van een Rijksdienst 
voor het Nationale Plan. 

' Aanv. Stet. 19. 22 Januari. B iz. 3. 
Gemeentei,l'r enzen. 
- B eschikking van den Secretarisl. Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 3280 B .B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende samen
voeging van de gemeenten Stad-Vollen
hove en Ambt-Vollenhove en toevoeging 
van een gedeelte_der gemeente Ambt-Vol
lenhove aan de gemeente Bl9kzijl. 

' Aanv. Stet. 21. 30 Januari. Biz. 3 . 

Admlnistratlef recht. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. no. 3 V, tot wijziging van · de 
zesde beschikking ter uitvoering v,an de 
achtste Veerordening van den Rijkscom 
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratief gebied (aanpassing van 
wettelijke voorschriften, welker uitvoering 
aan het Departement van Binnenlandsche 
Zaken is opgedragen). 
. . Aanv. Stet. 22. 30 Januari. Biz. 11. 

V1schrecht. 
- Eerste , Uitvoeringsbesluit behoorende bij 

het Pachtbesluit Vischrecht 1941, No. 882, 
Afdeeling Visscherijen. 

Aanv. Stet. 30. 12 Februari. Biz. II. 
Visscherij. · 
~ Besluit van den Secretari's-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
s~h_erij , No. 930, Afd. Visscherijen, tot wij
z1gmg van het Visscherijdienstbesluit 1922 
(Stbl. no. 562). ' 

Aanv. Stet. 30. 12 Februari. Biz. 12. 
Rechtswezen. 
-'- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie tot vaststel
ling van den <lag van inwerkingtreding van 
de nag niet in werking getreden bepalingen· 
van de wet van 28 April 1938, Stbl. no. 200, 
houdende wijzigjng van de Wet op de reg
terlijke organisatie en het beleid der justi
tie, en tot vaststelling van daarmede ver-
bandhoudende voorschriften. ~ 

Aanv. Stet, 32. 14 F ebruari . .' Biz. 12. 
Pensioenwet. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken tot wijziging van art. 1 7bis van het 
Koninklijk besluit van II Juli 1922 (Stbl. 
no. 444), laatstelijk ~ewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 6 April 1940 (Stbl. no. 
347). 

Aanv. Stet. 33 . 14 Februari.- Blz. 13. ' f. 

Telefoon en telegrafle. · 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de D epartementen van Binnenlandsche Za
ken en van Justitie No. 4, betreffende de 
verpl_ichting aanleg, instandhouding en op
ruiming van lijnen en geleidingen ten be
hoeve van de verreberichtgeving te · ge
doogen. 

Aanv. Stet. 49. 16 Februari. . Biz. 13. 
Ongevallenwet. 
- Besluit van den• Secretaris-Generaal van 

. het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging ~van ,liet Koninklijk besluit van 
16 April 1925, Stbl. no. 145, · tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel vari be
stuur, als bedoeld in artikel 29, eerste lid, 
der Ongevallenwet 1921, laatsteliJk gewij-

• 



zigd bij Koninklijk besluit van 24- Juni 
1939, Stbl. no. 855. 

Aanv. Stet. 42 . I? Februari. Biz. 13. 
Brandweer. 
- Uitvoeringsbesluit van den Secretaris-Ge

neraal van het Departement van Binnen
landsche Zaken betreffende den intercom
munalen brandmeldingsdienst en de sa
menwerking van brandweren bm aanzien 
van hulpverleening. 

Aanv. Stet. 66. 19 Februari. Biz. 14. 
Gemeentebelllstin gen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, B.Z. No. 1 B.B., betreffende de tijde
lijke vaststelling van een maatstaf voor de 
heffing van schoolgelden en andere g_e
meentelijke heffingen. 

Aanv. Stet. 38. 21 Februari. Biz. 16. 
Veeartsenijlrnndige dienst. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij , Directie van den Landbouw, No. 
2612, Afdeeling III, en van den waame
m end Secretaris-Generaal van het Depar
tement vat\. Sociale Zaken van 17 Februari 
1942, No. 191 E /doss. 1, Afdeeling Volks
gezondheid, betreffende het vaststellen der 
district en (ambtsgebieden) van de inspec
teurs-districtshoofden van den Veeartse
nijkundigen Dienst, tevens inspecteurs v an 
de volksgezondheid, belast m et het toe
zicht op de naleving van de bepalingen 
van de Vleeschkeuringswet, Stbl. 1919, no. 
524. 

Aanv. Stet. 40. 26 Februari. Biz. -16. 
])rank,vet. 
- Besluit van · den .Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
238 G/doss. 1, Afd. Volksgezondheid , tot 
wijziging van de Drankwet (Stbl. 1931, 
no. 476) . -

Aanv. Stet. 53 . 28 Februari. Biz. 17. 
On1:-evallemvet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa! van 

het Departement van Sociale Zaken, tot 
wijziging der OngS!vallenwet 1921. 

Aanv. Stet. 75. 3 Maart. Biz. 17. 
lUuntwet. 
- Beslu it van den Secretaris-Generaal v an 

het Departement van Financien tot'intrek
king van den nikkelen stuiver. 

Aanv. Stet. 46. 5 Maart. Biz. 18. 
Gemeentebestunr. 
- Beschikking van de·n Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, B.Z. No. 7 B.B., tot wijziging van 
de uitvoering der Gemeentewet. 

Aanv. Stet. 47. 5 Maart. Biz. 18. 
l'ensloeuwet. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financien be
treffende de wijziging van de Pensioen
wet 1922. 

Aanv. Stet. 49. g Maart. Biz. 18. 
lnYalldlteltswet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 17 December 1919 ' (Stbl. no. 

814) tot uitvoering van de artikelen 329 
en 331 der Invaliditeitswet, zooals dat be
sluit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 25 Mei 1938 (Stbl. no. 883) . 

Aanv. Stet. 62. II Maart. Biz. 18. 
l\luntwet. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien tot intrek
king van den bronzen cept. 

Aanv. Stet. 51. 13 Maijrt. Biz. 19. 
}lijnwezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat, houden
de vervanging van het Electrotechnisch 
Mijnreglement 1939. 

Aanv. Stet. 104. 16 M;iart. Biz. 19. 
Bankwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien tot -wijzi
ging van de Bankwet 1937 (Stbl. 1937, no. 
401) en van het Koninklijk Besluit van 26 
Maart 1940 (Stbl. no. 482)". 

Aanv. Stet. 62. 26 Maart. Biz. 20.· 
Wlukelslnltlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 16675 J.A., Directie 
van Handel en Nijverheid, tot wijziging 
van het Winkelsluitingsbesluit 1941. 

Aanv. Stet. 61. 27 Maart. Blz. 21. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Depa rtement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, N o. 16675 J.A., Di
rectie van Handel en Nijverheid, betref
fende uitvoering van het Winkelsluitings
besluit 1941. 

Aanv. Stet. 61. 27 Maart. Biz. 21. 
Onderw:ijs. (L ager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, betreffende 
de inschrijving en overschrijving van leer
lingen. 

Aanv. Stet. 62. 30 M aart. Biz. 22. 
- Besluit van den Secreta ris-Generaal van 

het D epartement van Opvoeding, Weten- · 
schap en Kultuurbescherming betreffende 
de inschrijving en overschrijving van leer
lingen. 

Aanv. Stet. 68. 30 Maart. Biz. 22. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, No. 103 0. 
W.K ., bet reffende het geven van onderwijs 
in de lichamelijke oefening aan scholen 
voor uitgebreid lager onderwijs. 

Aanv. Stet. 63. 31 Maart. Biz. 23. 
Kamers ,·a l(oophandel en .t' abrleken. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
. het Departement van Handel, Nijverheid 

en Scheepvaart, betreHende de uitvoering 
en invoering van het Besluit op de Kamers 
van KoophandN en Fabrieken. (Uitvoe
ringsbesluit Kamers van Koophandel en 
Fabrieken). 

Aanv. Stet. 63. 31 Maart. Biz. 23. 
Arbeltlsdlenst. 
- Besluit van den waamemend Secretaris

Generaal van het Departement van Alge
meene Zaken betreffende den Arbeids-
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dienstplicht (Arbeidsdienstplichtbesluit). 
Aanv. Stet. 64. 1 April. Biz. 25. 

Wareuwet. 
- B esluit van den Secretaris-G~neraal van 

het Departement van Sociale Zaken · No. 
749 D /doss. 33, Afd. Volksgezondheid, tot 
wijziging van het Algemeen B esluit (Wa
renwet) (Stbl. 1925, No. 262) en tot het 
aanbrengen van daarmede samenhangende 
wijziglngen. 

Aanv. Stet. 108. 7 April. Biz. 27. 
On!l'evallenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging der Ongevallenwet 1921 en der 
Land- en Tuinbouw-ongevallenwet 1922. 

Aanv. Stet.' 110. g April. Biz. 29. 
Lan1l- en Tulnbo1nvong·evall:mwet. 
- Besluit van den Secretaris.-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging der Ongevallenwet 1·921 en der 
Land- en Tuinbouw-ongevallenwet 1922. 

Aanv. Stet. 110. g April. Biz. 29. 
Ong·evallenwet. 
- Besluit van den Secretaris- Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, tot 
wijziging van het Koninklijk b esluit van 
16 April 1925, Stbl. no. 145, tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in- artikel 29, eerste lid, 
der Ongevallenwet 1921, laatstelijk gewij
zigd bij besluit van den Secretaris-Gene
raal yoomoemd van 17 Februari 1942, Ned. 
Stet. 1942, no. 42. 

Aanv. Stet. 93. 23 April. Blc-so. 
Overhel!lspersoneel. 
- Beschikking van de Secretarissen-Gene

raal van de Departementen van Algemeene 
Zaken, van Justitie, van Binnenlandsche 
Zaken, van Financien, van Waterstaat, van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, van Volksvoorlichting en Kun
sten, va,n Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, van Landbouw en Visscherij, van, 
Sociale Zaken en van Kolonien, zoomede 
van den Commissaris voor de belangen van 
de voormalige Nederlandsche Weermacht, 
B .Z. No. 1 A.Z., betreffende tijdelijke te
werkstelling bij inrichtingen van algemeen 
nut van ambtenaren en overig personeel in 
openbaren dienst. 

Aanv. Stet. 82 . 27 April. Biz. 3~. 
Gemeentegrenzeu. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het D epartement van Binnenlandsche 
Zaken, no. 7153 B.B., (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), tot wijziging van 
de beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnenland
sche Zaken van 24 December 1941, no. 
42377 B.B. (Bureau Staats- en Administra
tief R echt) , betreffende wijziging van de 
grenzen van de gemeenten Sleen, Zweeloo, 
Westerbork, Rolde, Borger en Odoom. 

Aanv. Stet. 82 . 28 April. Biz. JI. 
•· Reisbeslult. 
- Instructie van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financien, hou
dende wijziging van het Reisbesluit 1916. 

Aanv. Stet. 144. 28 April. Blz.31. 

Spoor- en tramwer,ren. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het 1'epartement van Waterstaat, tot na
dere wijziging van het Algemeen Regle
ment Vervoer en van het Algemeen Regle
ment Vervoer Locaalspoorwe'gen. 

Aanv. Stet. 85. 29 April. Biz. 32. 
Gemeenteg·renzen. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 10511 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende wijzi
ging van de grenzen der gemeenten Box
meer, Wanroy en Oploo c.a., opheffing van 
de gemeenten Beugen c.a., Sambeek, Vier
lingsbeek en Maashees c.a. en vorming van 
een nieuwe gemeente Vierlingsbeek. 

' Aanv. Stet. 83. 29 April. Blz.32 . 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zakerr, No. 11101 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht) , betreffende samen
voeging van de gemeenten Kockengen en 
Laag-Nieuwkoop. 

Aanv. Stet. 83. 30 April. Biz. 43. 
Vennootschapsbelastlng·. / 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien, betreffen
de het invoeren van . de vennootschapsbe
lasting (lnvoeringsbesluit Vennootschaps
belasting 1942). 

Aanv. Stet. 85. 30 April. Biz. 49. 
Personeele helastlng. 
- Besluit van de Secretaris!,en-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Binnenlandsche Zaken tot wijziging van de 
Wet op de Personeele Belasting 1896. / 

Aanv. Stet. 99. 8 Mei. Biz. 52. 
Winkelsluitlng. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, No. 24811 J.A. Di
rectie van Handel en Nijverheid, tot wijii
ging van het Winkelsluitingsbesluit 1941. 

Aanv. Stet. go. rr Mei. Blz.54. 
Adm.lnlstratlef recht. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het D epartement van Binnenlandsche 
Zaken, B.Z. Nr. 1 B.B., tot wijziging en 
aanvulling van de Eerste beschikking ter 
uitvoering van de Achtste Verordeping van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebi_ed betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk ge
bied (aanpassing van de Gemeentewet). 

Aanv. Stet. 98. rg Mei. Biz. 54. 
Lan1lstand. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
seherij, No. 6192, Afdeeling X , D irectie 
van den Lan:dbouw, betreffende de veror
denende en de besehikkinggevende be
voegdheid van den Nederlandsehen Land
stand (Derde Uitvoeringsbesluit Neder
landsehe Landstand). 

Aanv. Stet. 96. 20 Mei. Biz. 55. 
Pachtbeslnlt. 
- Besluit van de Seeretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij . betreffende ver-



,. 

pachting van gronden, welke in beheer zijn 
bij den Rijkswaterstaat. 

Aanv. Stet. 97. 20 Mei. Bfz. 55. 
Gemeentcgrenzen. 
- Beschi)<king van den Seeretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 12979 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht) , betreffende vast-

• stelling van de gemeentegrenzen jn het 
IJsselmeer. 

' Aanv. Stet. 98. 21 Mei. Biz. 56. ' 
Vennootscha1>sbclastlng. 
- Eerste Beschikking van den S eeretaris

Generaal van het Departement van Finan
cien, No. 145, tot aanvulling van het b esluit 
op de Vennootschapsbelasting 1942. 

Aanv. Stet. 103. 21 Mei. Biz. 63. 
Vermog·ensbelasting. 
- Eerste Besehikking van den Secretaris

Generaal van het Departement varl Finan
cien, No. 145, tot aanvulling van het be
sfuit op de Vermogensbelasting 1942. 

Aanv. Stet. 103. 21 Mei. Biz. 63. 
Schoolartsentllensten. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Oepartementen van Soeiale Zaken en 
van Binnerilandsche Zaken, betreffende de 
organisatie van sehoolartsendiensten. 

Aanv. Stet. 100. 2 7 Mei. Biz. 64. 
Ad mlnlstratlef recht. 
- Beschikking van den Seeretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, no. 29062 J.Z. , Direc
tie van Handel en Nijverheid, ter uitvoe
ring van de Achtste Verordening van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N eder
landsehe gebied betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk ge
bied (aanpassing van de wettelijke voor
schriften, waarin de uitvoering aan het De
partement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart is opgedragen). 

Aanv. Stet. 104. 2 Juni . Biz. '65. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsehe Za
ken, B.Z. No. 6 A.Z., tot aanvulling van de 
zesde beschikking ter uitvoering van de 
Aehtste Verordening van den Rijkscommis_ 
saris voor het bezette Nederlandsche ge
bied betreffende bijzondere maatregelen op 
administratiefrechtelijk gebied (aanpas
sing van wettelijke voorsehriften, welker 
uitvoering aan het Departement van Bin
nenlandsehe Zaken opgedragen is . 

Aanv. Stet. 108. 3 Juni. Blz. 65. 
V cnnootsehapshelastlng. , 
- Besehikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van F inancien, tot 
wijziging van het Invoeringsbesluit Ven
nootsehapsbelasting 1942. 

Aanv. Stet. 11.3. 3 Juni. Blz. 66. 
Ongevallenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, be
treffende de verzekering van inwonende 
kinderen. 

. Aanv. Stet. 139. 5 Juni. Blz. 66. 
Lan1l- en Tulnbouwon,gevallenwet. . 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, b e-

• 

treffende de verzekerin!("" van inwonende 
kinderen. 

Aanv. Stet. 139. 5 Juni. Blz. 66. 
Zlektewet. 
- Besluit van den'. Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, be
treffende de verzekering van inwonende 
kinderen. 

Aanv. Stet. 139. 5 Juni. Biz. 66. 
In vaUdlteltswet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, be
treffende de ~verzekecing van inwonende 
kinderen. . 

Aanv. Stet. 139. 5 Juni. Biz. 66. 
Katlouale Plan. 
- Tweede Uitvoeringsbeschikking van den 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsehe Zaken, met betrekking 
tot hft besluit van 15 Mei 1941 (No. 91/ 
1941) houdende voorschriften betreffende 
de.organisatie van den Rijksdienst voor het 
Nationale Plan. · 

Aanv. Stet. 107. 5/6 Juni. Biz. 67. 
Ong·evallt>nwet. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou
dende nadere wijziging van artikel 41 der 
Ongevallenwe~ 1921. 

Aanv. ~tct. 109. 8 Juni. Biz. 67. 
Zlektewet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement 'van Sociale Zaken, hou
dende vaststelling ten aanzien van verze
kerden, in h'et Sehildersbedrijf van een re
geling omtrent dagloon en ziekengelduit

, keering, als bedoeld bij artikel 6, lid 5, en 
artikel 145 der Ziektewet. 

Arbehl. 
Aanv. Stet. 109. 8 J~~- Blz. 67. 

~ Vierde Uitvoeringsbesluit van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Soeiale Zaken, No. 1295, Afd. Arbeid I, in
gevolge de Verordening No. 8/1940 van den 
Rijkseommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied betreffende het beperken 
van werk. 

Aanv. Stet. n5. 12 Juni. Biz. 69. 
01>enbare ultgaven. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Soeiale Zaken, tot wijziging van de wet van 
29 November 19351 Staatsblad no. ·685. 

Aanv. Stet. 164. 15 Juni. Biz. 69. 
Inkomstei1belastlng·. 
- Vijfde Beschikking van den ~ecretaris

Generaal van het Departement van Finan
cien, tot uitvoering van het Beslu_it op de 
Inkomstenbelasting 1941 (Vijfde Uitvoe
ringsbesehikking Inkomstenbelasting 1941) 

Aanv. Stet. 125. 20 Juni. Biz. 69. 
VennootscJiapsbelastlng. ' 
- Tweede Besehikking van den Seeretaris

Generaal van het Departement van Finan
cien, No. 72, tot aanvulling van het Besluit 
op de Vennootsehapsbelasting 1942 (Twee
de Aanvullingsbesehikking Vennootsehaps
belasting 1942) . 

Aanv. Stet. 125. 20 Juni. Biz. 69. 



Vermogensbelastlng. 
- Tweede Beschikking van den Secretaris

Generaal van het Departement van Finan
cien, No. 72, tot aanvulling van het Besluit 
op de Vermogensbelasting 1942 (Tweede 
Aanvullings beschikking Vermogensbelas
ting 1942). 

Aanv. Stet. 125. 20 Juni. Biz. 70. 
Adminlstratlef recht. 
-Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij, No. 8453, Afdeeling X, Directie 

. van den Landbouw, ter uitvoering van de 
Achtste Verordeningvan den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche ge
bied betreffende bijzondere maatregelen 

:op administratiefrechtelijk gebied (aan
passing van de wettelijke voorschriften, 
waarvan de uitvoering aan het D eparte

,ment v an Landbouw en Visscherij is opge
dragen). 

Aanv. Stet. n8_ 22 Juni. Biz. 70 
1Varenwet. · 
-Besluit van den Secretaris-Generaal <van 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
749 D I /doss. 33, Afdeeling Volksgezond-

• heid, in verband Inft de Wijziging van het 
Algemeen Besluit (Warenwet). 

Aanv. Stet. 123. 22 Juni. Biz. 71. 
Pachtbeslult. 
- Besluit van de Secretaris-Generaal van 

de Departementen van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij, No. 7241, Afd. 
IX, Lettei- B, Directie van den Landbouw 
(Uitvoeringsbesluit, behoorende bij het 
Pachtbesluit). 

Aanv. Stet. n8. 22 Juni. Biz. 73. 
Postspaarbank. 
- Besluit van den Secretaris-Gene~aal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, no. 31 houdende wijziging .van het 
,,Postspaarbankbesluit". 

Aanv. Stet. 201. 22 Juni. Biz. 74. 
Advertentlebeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departemenf van Volksvoorlichting en 
Kunsten betreffende het plaatsen van ad
vertenties in nieuwsbladen en tijdschriften. 

Aanv. Stet. 129. 24 Juni. Biz. 75. 
Werkloosheldsbeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, tot 
nadere wijziging van het Koninklijk besluit 
van 2 December 1916 (Stbl. no. 522) tot 
vaststelling van algemeene regelen voor 
het verleenen van subsidien ten behoeve 
van werkloozenkassen, laatstelijk gewijzigd 
bij besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken van 
18 December 1941 (Ned. Stet. no. 248). 

Aanv. Stet. 13.1. 24 Juni. Biz. 75. 
Blerwet. · 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien tot wijzi
ging van de Bierwet 1917 (wet van 20 
Januari 1917, Stbl. no. 190). 

Aanv. Stet. 126. 25 Juni. Biz. 76. 
Nljverheldson1lerwljs. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Opvoeding, Weten-

schap en Kultuurbescherming, van Land
bouw en Visscherij en van Justitie betref- , 
fende het voeren van opleidingsaanduidin
gen door afgestudeerden van wettelijk ge
subsidieerde middel.bare technische scholen 
en daarmee gelijkgestelden en betreffende
de bescherming van den titel en de aan
duiding van inge.meur. 

Aanv. Stet. 187. 25 Juni. Biz. 77. 
Onderwljs. (Hoog·er) 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, van Land
bouw en Visscherij en van Justitie betref
fende het voeren van opleidingsaanduidin
gen door afgestudeerden van wettelijk ge
subsidieerde middelbare technische scholen 
en daarmee gelijkgestelden en betreffen'de 
de, bescherming van •den titel en de aan-

1duiding van ingenieur. 
Aanv. Stet. 187. 25 Juni. Biz. 77. 

Gemeentegrenzen. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
•Zaken, No. 13730 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht) , betreffende samen
voeging van de gemeenten Hunsel, Neerit
ter en Ittervoort. 

Aanv. Stet. 122. 26 Juni. Biz. 78. 
Pensloene~ en wachtgelden. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal · 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, tot wijziging en aanvulling van het 
Koninklijk besluit van 3 Augustus 1922 
(Stbl. no. 4 79), zooals dat laatstelijk is ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
1937 (Stbl. no. 348), tot regeling van de 
toekenning van wachtgeld aan l::\Urgerlijke 
Rijksambtenaren. 

Aanv. Stct:123. 27 Juni. Biz. 83. 
Onderwljs. '(Hooger) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en -Kultuurbescherming, tot ·wijzi
ging en aanvulling van het besluit van den 
4den Maart 1935 (StbJ: no. 95), gewijzigd 
bij besluit van 11 April 1938 (Stbl. no. 
652), houdende vaststelling van bepalingen 
betreffende de promotien en de examens 
aan de Landbouwhoogeschool. 

Aanv. Stet. 123. 29 Juni. 'Biz. 84. 
Vestlglngswet' Ji]elnbedrijf. 
- Beschikking van den Secret!jris-Generaal 

' van hei: Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, No. 34334 M /O, Di
rectie van Handel en Nijverheid, betref
fende de uitvoering van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf t937. 

Aanv. Stet. 123. 29 Juni. Biz. 85. 
Gemeentegrenzen. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 15650 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende wijzi
ging van de grenzen der gemeenten Gr-live, 
Mill c. a. en Zeeland, opheffing der ge
meenten Schaij)<, Reek, Velp en Escharen 
en vorming eener nieuwe genieente Schaijk. 

Aanv. Stet. 124. 29 Juni. Biz. 86. , 
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Natlonale Plan. 
- Derde Uitvoeringsbeschikking van den 

Seeretaris-Generaal van het Departement 
-van Binnenlandsehe Zaken, met betrekking 
tot het besluit van 15 Mei 1941 (No. gr / 
r 941), houdende voorsehri ften betreffende 
het Nationale Plan en Streekplannen. 

Aanv. Stet. 129. r Juli. Blz. 96. 
Ondernemlngsbelastlng·. 
- Eerste Beschikking van den Seeretari$

Generaal van het Departement van F inan
cien, tot uitvoering van het Besluit op de 
Ondernemingsbelasting 1942 (Eerste Uit
voeringsbesehikking Ondernemingsbelas- · 
ting 1942). · 

Aanv. Stet. 135. r Juli. Blz. 100. 
1Varenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, tot 
tijdelijke afwijking van bepalingen van het 
J am-Limonadebesluit (Stbl. 1937, no. 854) . 

Aanv. Stet. 147. 8 Juli. Blz. ror. 
-Vleesch keuring·swet. · 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Soeiale Zaken, tot 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
5 Juni 1920 (Stbl. no. 285) tot uitvoering 
van de artikelen 18 en 25 van de Vleesch
keuringswet (Stbl. 1919, no. 524). -

Aanv. Stet. 131. g Juli. Blz. ror. 
Han(lelsreg·lsterwet. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie en van 
Handel, Nijverheid en Seheepvaart, hoi.y 
dende wijziging van het Handelsregister
reglement (Stbl. 1920, no. 763). 

. , Aanv. Stet. 145. g Juli. Blz. ror. 
Inkomstenbelastlng. 
- Wijziging van het Koninklijk besluit van 

27 April rg;ig, Stb1. no. 215. 
Aanv. Stct."142. 13 Juli. Blz. 102. 

Onderwijs. (Hoog·er) · 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
sehap en Kultuurbescherming, houdende 
aanvulling der Hooger-onderwijswet.en der 
wet tot regeling van het hooger, landbouw
onderwijs. (Ned. Stet. 1942, nr. 178). 

.Aanv. Stet. 178. 15 Juli . Blz. 102. 
Dlvldendbeperklng. 
- Tweede Aanvullingsbesluit Dividendbe

perking 1941. 
Aanv. Stet. 142. 16 Juli. Blz. 103. 

Spaar• en betaalzegelkasbedrijf. 
- Besehikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, No. 38279 M /FA, 
Direetie van Handel en Nijverheid, tot uit
voering van zijn besluit van 23 Januari 
1942, No. 3881 M, Direetie van Handel en 
Nijverheid, betreffende de uitoefening van 
het zoogenaamde spaar- en betaalzegelkas
be.drijf. 

Aanv. Stet. 137. 17 Juli. Blz. 103. 
Invoerrechten en acclj,nzeu. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Finaneien tot tijde
lijke sehorsing van de heffing van den ae
eijns op geslaeht wordend rundvee. 

Aanv. Stet. 145. 21 Juli. Blz. roe 
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- Besehikking van den Seeretaris-Generaal 
van het Departement van Finaneien be
treffende uitvoering van zijn ·besluit van 
21 Juli 1942, opgenomen in de Nederland
sehe Staatscourant van 29 Juli 1942, tot 
tijdelijke sehorsing van de heffing van den 
accijns op gesl~ht wordend rundvee. 

Aanv. Stl!t. 145. 21 Juli'. Blz. 105. 
Mijuwezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat, houden
de wijziging en aanvulling van het Mijn
reglement 1939. 

Aanv. Stet. 180. 22 Juli. Blz. 105. 
J{amers van Koophandel en Fabrieken. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het D epartement van Handel, Nijverheid 
en Seheepvaart, No. 390II J. (Z./M. Di
rectie van Handel en 'N ijverheid), tot wijzi
ging van het Uitvoeringsbesluit Kamers 
van Koophandel en Fabrieken (Ned. Stet. 
van 31 Maart 1942, No. 63). 

Blerwet. 
Aanv. Stet. 142. 24 Juli. Blz. 108. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Finane.ien tot wijzi
ging van de Bierw~t 1917 (Wet van 20 
J anuari 191 7) (Stbl. no. 190). 

Aanv. Stet. 146. 25 Juli. Blz. 109. 
Noordoostelijlrn Folder. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Binnenlandsehe 
Zaken, Waterstaat, Finaneien en Land
bouw en Visseherij tot instelli,ng van een 
openbaar liehaam voor het gebied van den 
Noordoostelijken Polder. 

Aanv. Stet. 151. 28 Juli . Blz. 109 . 
Pachtbeslult. 
- Besluit vari de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij betreffende in 
paeht uitgegeven, door drooglegging aan
gewonnen Staatsdomein. 

Aanv. Stet. 147. 29 Juli. Blz. 114. 
Gemeeii tegrenzen. 
- Besehikking van den Seeretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsehe 
Zaken van 29 Juli 1942, No. 15869 B.B. 
(Bureau Staats- en Administratief Recht), 
betreffende wijziging van de grenzen der 
gemeente Cuijk c.a., opheffing der ge
meenten Linden, Beers en Gassel en vor
ming eener nieuwe gemeente Beers. 

Aanv. Stet. 147. 29 Juli. Blz. n4. 
Invallflltelts • en ouderdomsverzekerlng·. 
- Besluit van den ·Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, tot 
wijziging van het Koninkliik besluit van 
den 2den Juni 1934, Stbl. no. 301, tot vast
stelling van een algemeenen-maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij de artikelen 2 en 
48 der Wet op de Rijksverzekeringsbank 

. en de Raden van Arbeid, Stbl. 1933, no. 
598, zooals dat besluit is gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van den 8sten April 
1936, Stbl. no. 848. 

Aanv. Stet. 163. 29 Juli. Blz. 123. 
Omzetbelasting. 
- Besehikking van den Seeretaris-Generaal 

van het Departement van Finaneien, be-



treffende een regeling voor de heffing van 
omzetbelasting ten aanzien van tussehen
personen bij het verzekeringsbedrijf (As
surantie-regeling-omzetbelasting 1942). 

Aanv. Stet. 160. 1 Augustus. Biz. ~3-
0nderwijs. (Ml<l1lelbaar) 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoedi.ng, Weten
sehap en Kultuurbeseherming, tot aanvul
ling van het Reglement voor de Rijks hoo
gere burgerseholen, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 10 Juli 1926 (Stbl. no. 
231), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 26 Juni 1939 (Stbl. no. 369). 

Aanv. Stet. 168. 3 Augustus. Biz. 124. 
Notarlaat. , 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, Afd. A. S ., 
No. 902 Z, Kabinet, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 4 Juni 1878, Staats
blad no. 81, houdende voorsehriften ter uit
voering van artikel 14 van de Wet op het 
N otarisam bt. 

Aanv. Stet. 150. 4 Augustus. Biz. 125. 
Wlnkelsluitlng. 
- Besehikking van den Seeretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Seheepvaart, No. 38989 J .Z. Di
reetie van Handel en Nijverheid, tot wijzi
ging van zijn besehikking betreffende uit
voering van het Winkelsluitingsbesluit 
1941. 

Aanv. Stet. 150. 5 Augustus. Biz. 125. 
Ongeyallenwet. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Soeiale Zaken, hou
dende wijziging van artikel 87b der Onge
vallenwet 1921 en van het Koninklijk be
sluit van 20 Augustus 1928, Stbl. no. 336, 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in de artike
len 87a, tweede -en de~de lid, en 87d der 
Ongevallenwet 1921, zooals dat besluit 
laatstelijk ge-.lijzigd is 'bij besluit van den 
Seeretaris-Generaal voomoemd van 10 
April 1941, Ned. Stet. 1941, no. 71. 

Aanv. Stet. 178. 5 Augustus. Biz. 125. 
Inva!Jdltelts- en ouderdomsverzekerlng. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Soeiale Zaken, hou
dende wijziging van artikel 222 der lnvali
diteitswet. 

Aanv. Stet. 168. 7 Augustus. Biz. 126. 
- Besluit van den Seeretaris-G eneraal van 

het Departement van Soeiale Zaken, hou
dende wijziging van de Invaliditeitswet. 
Aariv. Stet. 178. 14 Augustus. Biz. 126. 

Vennootschapsbelastlng·. 
- Derde Aanvullingsbesluit Vennootsehaps

belasting 1942. 
Aanv. Stet. 164. 15 Augustus. Biz. 126. 

Jachtwet. 
- Besluit v an de Secre tarissen-Generaal van 

de Departementen van Landbouw en Vis
seherij en van Ju;,titie No. u56, Afdeeling 
van den Gemaehtigde voor het Bosehwe
zen, de Houtvoorziening en de J aeht, be
treffende het kosteloos of tegen vermin
derden prijs uitreiken van groote jaeht
akten. 
Aanv. Stet. 159. 18 Augustus. Biz. 127. 

Ongeva!Jemvet. 
- Besluit van de Seeretarissen-Generaal van 

de Departementen van Soeiale Zaken en 
van ,Binnenlandsehe Zaken, betreffende 
ongevallenverzekering van het personeel 
der Rijksbrandweer. 
Aanv. Stet. 200. 18 Augustus. Biz. 128. 

Octooolreglement. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement" van Handel, Nijverheid 
en Seheepvaart, No. 44561 J.Z., Direetie 
van Handel en Nijverheid, tot wijziging 
van het Oetrooireglement (Stbl. 1921, no. 
1083). 
Aanv. Stet. 161. 20 Augustus. Biz. 128. 

Onderwijs. (Lager) 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
sehap en Kultuurbeseherming, O.W.K. no. 
244, betreffende het medetellen van den 
tijd, na 10 April 1939 en v66r 15 Juli 1940 
in militairen dienst doorgebraeht, voor 
diensttijd als onderwijzer. 
Aanv. Stet. 180. 20 Augustus. Biz. 129. 

Voetlselvoorzienlng. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
seherij, No. 25402 ,._ Rijksbureau voor de 
Voedselvoorziening in Oorlogstijd, Afdee
ling Algemeene Zaken, betreffende het 
seheidsgereeht, als bedoeld in artikel 13 
van het Organisatiebesluit.Voedselvoorzie
ning 1941. 

Aanv. Stet. 164. 25 Augustus. Biz. 129. 
Verzekerln gswezen. 
- Eerste besluit van den Seeretaris-Generaal 

voor Bijzondere Eeonomisehe Zaken ter 
uityoering van het besluit No. 218/1941 
betreffende het Verzekeringswezen. 

Aanv. Stet. 165. 25 Augustus. Biz. 134. · 
Nijverhelilsonderwijs. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
sehap en Kultuurbeseherming, No, 240 O. 
W .K., tot wijziging van het Reehtspositie
besluit N.O. 1935 (besluit van 6 Augustus 
1935, Stbl. no. 501, laatstelijk gewijzigd bij 
besluit van 30 Maart 1940, Stbl. no. 362). 

Aanv. Stet. 168. 25 Augustus. Biz. 134. 
Verzekerlngswezen. 
- Eerste besluit van den Seeretaris-Gene

raal voor 13ijzondere Eeonomisehe Zaken 
ter uitvoering van het Besluit No. 218/1941 
betreffende het Verzekeringswezen. _(Be
sluit Verzekeringsraad 1942). 

Aanv. Stet. 165. 25 Augustus. Biz. 135. 
Vleeschkeurlngswet. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Soeiale Zaken No. 
1030 E /doss. 2, Afd. Volksgezondheid, tot 
wijziging van de Vleeschkeuringswet (Stbl. 
1929, no. 524). 
Aanv. Stet. 186. 25 Augustus. Biz. 135. 

Muntwezen. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Finaneien tot intrek
king van den zilveren rijksdaalder, gulden, 
halve gulden, het zilveren vijf-en-twintig
eentstuk en tieneentstuk en het bronzen 
twee-en-een-halve-eentstuk. 

Aanv. Stet. 172. 27 Augustus: Biz. 136. 
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Zlekenfo111lsenbeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffr1nde de bestrijding der kosten van het 
toezicht op de ziekenfondsen (Besluit kos
ten toezicht op de ziekenfondsen). 
Aanv. Stet. 205. 2 September. Biz. 136. 

Raden vau Beroep. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van .Justitie, Afdeeling 
A. S" No. uo1, betreffende nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 15 
September 1928, Stbl. no. 373, houdende 
instelling van raden van beroep voor de 

. directe belastingen en vaststelling van be-' 
palingen nopens die colleges. 
Aanv. Stet. 172. 3 September. Blz. 137. · 

Gemeenteg·renzen. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 19686 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht) tot wijziging van de 
grens tusschen de gemeenten Benthuizen 
en Hazerswoude. 

' Aanv. Stet. 173. 4 September. Blz. 137. 
IJkwet. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart; No. 44380 J.Z. Di
rectie van Handel en· Nijverheid, tot uit
voering van artikel 4, lid 3, van de IJkwet 
1937 (Stbl. no. 627). 
Aanv. Stet. 176. 10 September. Biz. 138. 

Vleesch keurlngswet. 
- Besh,1it van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken No. 
1024 E-doss. 8, Afd. Volksgezondheid, tot 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
22 Juni 1920 (Stbl. no. 314). 
Aanv. Stet. 186. 10 September. Biz. 138. 

Zlektewel. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging van artikel 55 der Ziektewet. 
Aanv. Stet. 192. 14 September, Biz. 139. 

Ongevallenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het ·oepartement van Sociale Zaken be
treffende de ongevallenverzekering van ar -
beiders, in dienst der Duitsche Weermacht 
in N ederland. 
Aanv. Stet. 223. 10 September. Biz. 139. 

Onderwljs. (Lager) 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming, No. 
8029, Afdeeling L.O. ingevolge het bepaal
de in het derde lid van artlkel VIII van het 
besluit van 25 Maart 1941 (no. I) van de 
Secretarissen-Generaal van de Deµarte::
menten van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming en van Binnenland
sche Zaken betreffende het treffen van 
eenige maatregelen op het gebied van het 
lager onderwijs tot vaststelling van de 
voorwaarden; waaronder en de regelen, vol
gens welke een aanwijzing, als bedoeld in 
het eersi:e lid van dit artikel, moet ge
schieden. 
Aanv. Stet. 182. 18 September. Blz. 139. 

Wlnkelslultlng. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, No. 49861 J . Z. Dir. 
van Handel en Nijverheid, betreffende uit
voering van het Winkelsluitingsbesluit 
1941. 

' Aanv. Stet. 182. 18 September. Biz. 140. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 49861 J. Z. Dir. van 
Handel en Nijverheid tot wijziging van het 
Winkelsluitingsbesluit 1941. 
Aanv. Stet. 182 . 18 September. Biz. 141 . 

Arbeldsdlenst. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Algemeene Zaken 
betreffende wijziging van het Arbeids
dienstplichtbesluit. 
Aanv. Stet. 185. 19 September. Biz. 141. 

Voedselvoorzicnlng. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Landbouw en Vis
scherij en van Justitie, No. 27687, Rijks
bureau voor de Voedselvoorziening in Oor
logstijd, Afdeeling Algemeene Zaken, be
treffende de tuchtrechtspraak op het ge
bied van de voedselvoorziening lL 'sluit 
tuchtrechtspraak voedselvoorziening). 
Aanv. Stet. 183. 21 September. Blz. 142. 

Invoerrechten en accijnzen. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financien ter 
uitvoering van zijn besluiten van 17 Janu
ari 1941, 4 December 1941 en 23 Septem
ber 1942, alle betreffende belastingen op 
wijn. , ' 
Aanv. Stet. 196. 23 September. Biz. '.I48. 

· l'tljksbelastlugeu. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de de verlenging van den duur van. ver-
schillende heffingen. · 
Aanv. Stet. 203. 24 September. Biz. 149. 

Warenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, No. 
u90 D /doss. 29, Afd. Volksgezondheid, tot 
wijziging van het Jam-limonadebesluit 
(Staatsblad 1937, no. 854) . 
Aanv. Stet. 203. 25 September. Biz. 150. 

Gen10eutegre1izen. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 14344 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende toevoe
gjng van de gemeente Broeksittard aan de 
gemeente Sittard. 
Aanv. Stet. 190. 30 September. Biz: r50. 

_: Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 20481 B. B. (Bureau Staats" en 
Administratief Recht), betreffende samen
voeging van de gemeenten Haelen, Nun
hem en Buggenurn. 
Aanv. Stet. 190. 30 September. Biz. 156. 

• 



33 

Artikel 55. 
lndien een der feiten, strafbaar gesteld in 

de artikelen 52 en 53, wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of die 
de feitelijke leiding had bij het verboden 
handelen of nalaten. 

Artikel 56. 
(1) Met het opsporen van de bij dit be

sluit strafbaar gestelde feiten zijn belast, be
halve de ambtenaren, bedoeld bij artikel 141 
van het Wetboek van Strafvordering: 

1) de ambtenaren van R,jks- en gemeen
tepolitie; 

2) de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen; 

3) zij die de Secretaris-Generaal daartoe 
heeft aangewezen. 

(2) De Secretaris-Generaal geeft voor de 
krachtens het bepaalde in het eerste lid, on
der 3, aangewezen ambtenaren een instructie 
en stelt regelen vast betreffende de wijze van 
hun beeediging. 

Artikel 57. 
(1) De volgens artikel 56 tot opsporing 

bevoegde ambtenaren zijn te all,;n tijde be
voegd om in beslag te nemen, zoomede ter 
inbeslagneming de uitlevering te vorderen 
van alle voorwerpen, welke tot ontdekking 
der waarheid kunnen dienen. 

(2) Zij kunnen te alien tijde inzage vor
deren van alle bescheiden, welke op zooda
nige voo1werpen betrekking hebben. 

(3) Bij hun onderzoek kunnen zij vor
deren, dat de verpakking der goederen worde 
geopend. 

(4) Zij zijn bevoegd elke plaats, daar
onder begrepen besloten lokalen, erven en 
woningen, binnen te treden, voor zoover zij 
dit voor een goede vervulling van hun taak 
noodig oordeelen. Indien hun de toegang 
wortlt geweigerd, verschaffen zij zich dien zoo 
noodig met behulp van den sterken arm. 

(5) In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of den bur
gemeester van de gemeente, dan we! voorzien 
van een algemeenen of bijzonderen s,chrifte
lijken last van den procureur-generaal bij het 
Gerechtshof of van den officier van justitie 
of van een bijzonderen schriftelijken last van 
den commissaris van politie of in gemeenten, 
waar geen comm.issaris is, van den burge
meester. Van dit binnentreden wordt binnen 
tweemaal vier en twintig uren proces-verbaal 
opgemaakt. Daarin wordt mede v4an het tijd
stip van het binnentreden en van het daar
mede beoogde doe! melding gemaakt. De op
sporingsambtenaren zijn bevoegd zich van 
bepaalde door hen aan te wijzen personen te 
doen vergezellen. I n dat geval wordt hiervan 
in het proces-verbaal melding gemaakt. 

(6) Personen, die uit hoofde van hun 
stand, hun beroep of hun ambt tot geheim
houding verplicht zijn, kunnen de inzage van 
be~cheiden en de uitlevering van voorwerpen 
weigeren tot welke hun plicht tot geheimhou-
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' ding zich uitstrekt. Deze bescheiden en voor
werpen _kunnen slechts met hun toestemming 
in beslag genomen worden. Geschiedt bij zoo
danige personen huiszoekin,g, dan vindt zij, 
tenzij met hun toestemming, alleen plaats 
voor zoover zij zonder schending van het 
stands-, beroeps- of ambtsgeheim kan ge
schieden. 

HOOFDSTUK VI. 
0 vergangs - nltvoerlngs- en slotbe1iallnge11. 

Artikel 58. 
(1) In afwijking van het bepaalde in ar

tikel 3 kunnen voor de eerste maal in het 
Centraal Rassenregister worden ingeschreven 
de landbouwrassen, waarvan de kweeker of 
<liens rechtverkrijgenden bekend zijn en wel
ke op het oogenblik van de instelling van de 
desbetreffende afdeeling van dat register 
voorkomen op de laatstuitgegeven Beschrij
vende Rassenlijst van het Jnstituut voor 
Plantenveredeling, verbonden aan de Land
bouwhoogeschool te Wageningen, of bij dat 
instituut in beproeving zijn. 

(2) De inschrijving heeft plaats ten name 
van dengene, die in de Beschrijvende Rassen
lijst als kweeker staat aangegeven of <liens 
rechtverkrijgenden. 

Artikel 59. 
(1) De Secretaris-Generaal is belast met 

de uitvoering van dit besluit. 
(2) Hij geeft de noodige uitvoeringsvoor. 

schriften. 
Artikel 60. 

(1) Dit besluit treedt in werking op een 
door t:len Secretaris-Generaal te bepalen tijd
stip. 

(2) Het wordt aangehaald als ,.Kw,!!e
kersbesluit 1941". 

1 

's-Gravenhage, 5 Januari 1942. 

5.-G. Dep. v. L. en V., H . M . HIRSCHFELD. 

S.-G. v. h. Dep. v. justitie, SCHRIEKE. 

(Uitgeg. zo Jan. 1942.) 

S. S.701. 

20 Maart 1942. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Landbouw en Vischerij en van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart betref
fende de instelling en de bevoegdheden 
van een toporganisatie voor coopera

. tieV'e vereenigingen op het gebied der 
voedselvoorziening. 

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

Artikel x. 
Dit besluit verstaat onder: 
,.Secretaris-Generaal": den Secretaris-Ge-. 

neraal van het Departement van Landbouw 
en Visscherij; 

,. toporganisatie": den N ederlandschen 
Coi:iperatieven Rat3d, bedoeld in artikel 2; 

' . 3 

.,. 
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' ,,coi:iperatieve vereenigingen": de volgende 
lichamen, voor zoover het meerendeel hunner 
leclen als voortbrengers van producten vah 
den landbouw in den zin van artikel· 1 van 
het Organisatiebesluit VoedselvoorzieI,1ing 
1941 werkzaam zijn, met uitzondering van 
verzekeringsondernemingen, alsmede van 
vereenigingen van handelaren en ambachts-
lieden: · 

1) coi:iperatieve vereenigingen in den zin 
van de Wet op de Coi:iperatieve Vereenigin
gen 1925, 

2) vereenigingen, welke als zedelijk 
lichaam zijn geconstitueerd.en erkend volgens 
de Wet van 22 April 1855 tot regeling en be
perking van het recht van vereeniging en 
vergadering (Staatsblad No, 32), zooals deze 
laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 13 Mei 
1939 (Staatsblad No, 200), en ten doe! heb
ben de stoffelijke belangen harer leden te be
vorderen in den zin van artikel 1 van de Wet 
op de Coi:iperatieve Vereenigingen 1925, 

3) andere rechtspersoonlijkheid bezitten
de lichamen, welke naar het oordeel van de 
toporganisatie in hun opzet en werkzaam
heden met coi:iperatieve vereenigingen over-
eenstemmen; · 

,,centrale organisatie": een organisatie -
o'ngeacht haar rechtsvorm -, welke een of 
meer groepen van coi:iperatieve vereenigingen 
met een gelijksoortig doe! omvat en welke 
door de toporganisatie is erkend, 

Artikel 2, 

(1) lngesteld wordt de Nederla'ndsche 
Coi:iperatieve Raad, welke tot taak heeft de 
behartiging der gemeenschappelijke 'belangen 
van de coi:iperatieve vereenigingen en van de 
centrale organisaties, 

(2) De Nederlandsche Coi:iperatieve 
Raad is rechtspersoon, 

Artikel 3. 
(1) De toporganisatie oefent het alge

meen toezicht uit op de coi:iperatieve ver
eenigingen en de centrale organisaties. 

(2) Ten aanzien van een coi:iperatieve 
vereenigirig of centrale organisatie, welke als 
credietonderneming werkzaam is, blijveh de 
op grond van het Besluit No. 225/1941 betref- · 
fende het bank- en credietwezen uit te oefe
nen bevoegdheden onaangetast, De Secreta
ris-Geperaal voor Bijzondere Economische 
Zaken kan bij de uitoefening dezer bevoegd
heden gebruik maken van de toporganisatie 
e n deze in zo.overre aanwijzingen geve n . 

Artikel 4. 
(1) Coi:iperatieve vereenigingen en cen

trale organisaties zijn verplicht zich aan te 
sluiten bij de toporganisatie. 

(2) Coi:iperatieve vereenigingen en cen
trale organisaties zijn verplicht tot naleving 
der statuten van de toporganisatie. 

Artikel 5. 
(1) De toporganisatie is bevoegd een coi:i

peratieve vereeniging te ontbinden: 
1) indien zij zich niet binnen vier maan

den na het in werking treden van <lit besluit 
bij de toporganisatie voor aansluiting heeft 
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aangemeld of, voor zoover zij eerst na het in 
werking treden van <lit besluit rechtspersoon
lijkheid heeft ver~egen, indien zij zich niet 
binnen twee maanden na het verkrijgen der 
rechtsperso_onlijkheid bij de toporganisatie 
voor aansluiting heeft aangemeld; 

2) indien zij in verband met het geringe 
aantal harer leden haar economische betee
kenis heeft verloren; 

3) in geval van herhaalde niet-nakoming 
van de haar bij of krachtens de artikelen 7 
of 8 opgelegde verplichtingen. 

(2 Voor de ontbinding van een coi:ipe
ratieve vereeniging, welke lid is van een or
ganisatie, ingesteld of erkend op grond van 
het Besluit No. 206/ ~940 betrtffende cfen op
bouw van een zelfstandige organisatie ter 
ontwikkeling van het bedrijfsleven, is de toe
stemming van den Secretaris-Generaal ver
eischt. De Secretaris-Generaal verleent deze 
toestemming niet, dan na de betrokken coi:i
peratieve vereeniging 1:e hebben gehoord en 
in overee,nstemming met den Secretaris-Ge
neraal van het Departement! van Handel/ 
Nijverheid en Scheepvaart, 

(3) Voor de ontbinding van een coi:ipera
tieve vereeniging, welke werkzaam is als cre
dietinstelling is eveneens ·de toestemming 
van den s'ecretaris-Generaal vereisci}t. De 
Secretaris-Generaal verleent deze toestem
ming niet, dan na de betrokken coi:iperatieve 
vereeniging te hebben gehoord en in overeen
stemming met den Secretaris-Generaal voor 
Bijzondere Economische Zaken of met een 
door dezen aangewezen instantie. 

(4) Voor zoover voor de ontbinding geen 
toestemming van den Secretaris-Generaal is 
vereischt, kan de coi:iperatieve vereeniging 
binnen vier weken na de mededeeling van 
het besluit tot ontbinding door de toporgani
satie in .hooger beroep komen bij den Secre
taris-Generaal. Door het beroep wordt de 
ontbinding geschorst, 

Artikel 6, 
(1) De verevening der zaken eener ont

bonden coi:iperatieve vereeniging geschiedt, 
onder toezicht van de toporganisatie, door 
een door deze te benoemen curator; de arti
kelen u74 en u76 van het Burgerli~k Wet
boek zijn van overeenkomstige toepassing. 

(2) Nadat door den benoemden curator 
de roerende en onroerende goederen der coi:i
peratieve vereeniging zijn verkocht en de 
schulden- betaald zijn, wordt het batig slot, 
zoo er .een is, aan hen, die op het oogenblik 
der ontbinding Ieden der coi:iperatieve ver
eeniging zijp., of aan hun rechthebbenden, elk 
voor het aandeel, hetwelk zij in de coi:ipera
tieve vereeniging hebben, uitgekeerd, tenzij 
de s.tatuten der coi:iperatieve vereeniging ter 
zake.. van haar !iquidatie anders mochten be
palen. 

Artikel 7. 
Het algemeen toezicht op de coi:iperatieve 

vereenigingen geeft aan de toporganisatie de 
bevoegdheid : · 

1) tot het uitoefenen van controle op de 
boekhouding en op het financieel beleid; voor 
zoover een centrale organisatie reeds heeft 
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beschikt over een orgaan tot controle op de 
boekhouding en op het finapcieel beleid, kan 
deze worden belast het de controle op de bij 
haar als lid aangesloten cooperatieve vereeni
gingen; 

2) tot het geven van richtlijnen en het 
treffen van maatregelen; ten einde handelin
gen van cooperatieve vereenigingen tegen te 
gaan, welke het cooperatieve karakter van 
deze vereenigingen of het cooperatieve aan
zien in het algemeen schaden; 

3) tot het aan een cooperatieve vereeni
ging opleggen van de verplichting binnen een 
door de toporganisatie vast te stellen termijn 
als lid toe te treden tot een door deze aan te 
wijzen centrale organisatie. 

Artikel 8. 
(1) De cooperatieve vereenigingen zijn 

gebonden de haar op grond van artikel 7 op
gelegde verplichtingen na te komen en aan 
de toporganisat-ie en aan de centrale organi
satie, waartoe zij behooren, alle gevraagde 
inlichtingen te verstrekken. 

(2) Indien een cooperatieve vereeniging 
aan deze verplichtingen niet of niet behoor
lijk voldoet, is de toporganisatie bevoegd de 
cooperatieve vereeniging een boete op te leg. 
gen van ten hoogste vijf duizend gulden. De 
toporganisatie is bevoegd op kosten van de 
cooperatieve vereeniging en met inachtne
ming van de statutaire voorschriften een al
gemeene ledenvergadering bijeen te roeJ_>en, 
ten einde de leden van de opgelegde verphch
tingen in kennis te stellen. 

Artikel 9. • 
( 1 ) Het algemeen toezicht op de centrale 

organisaties door de toporganisatie wordt uit
geoefend overeenkomstig het bepaalde in ar
tikel 7, met dien verstande, dat de controle 
op de boekhouding en op het financieel be
leid kan worden uitgeoefend door een door of 
met toestemming van de toporganisatie aan
gewezen instantie. 

( 2 ) De centrale organisaties zijn verplicht 
de hiertoe door de toporganisatie te geven 
aanwijzingen op te volgen. 

Artikel ro. 
(r)' Indien een centrale organisatie naar 

het oordeel van de toporganisatie haar taak, 
bedoeld in artikel 7, onder 1, niet of niet be
b6orlijk uitoefent, is de toporganisatie ge
recbtigd paar de baar krachtens genoemd 
artikel verleende bevoegdheden te ontnemen. 

( 2 ) Indien een centrale organisatie de 
baar door de toporganisatie op grond van 
artikel 9 gegeven aanwijzingen niet opvolgt, 
kan de Secretaris-Generaal aan de centrale 
organisatie een boete van ten hoogste tien 
duizend gulden opleggen. · 

Artikel 11. 

(1) Het algemeen toezicht op de topor
ganisatie wordt uitgeoefend door den Secre
taris-Generaal. 

(2) De voorzitter van de toporganisatie 
wordt benoemd en ontslagen door den Secre
taris-Generaal, op voordracht van den Boe
renleider en na overleg met , dezen. Op de-
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zelfde wijze kan benoeming en ontslag van 
<liens plaatsvervanger gescbieden. De voor
zitter vertegenwoordigt de toporganisatie 
zoowel in -als buiten recbte. 

(3) De Secretaris-Generaal stelt de sta
tuten van de toporganisatie vast. 

· (4) De statuten moeten voorschriften be
vatten omtrent de wijze, waarop de'bijdragen 
van de aangesloten cooperatieve vereenigin
gen en centrale_ organisaties worden vastge
steld. 

Artikel 12. 
Geschillen ten aanzien van de uitvoering 

v.an dit besluit, ontstaan tusscben een cen
trale organisatie en de toporganisatie, war
den in boogste instantie beslecbt door den 
Secretaris-Generaal. 

Artikel 13. 
De vereeniging N ationale Cooperatieve 

Raad, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 
van 25 April 1935, No. 36, is ontbonden. Ar
tikel 6 is bierop van overeenkomstige toe-
passing. 

Artikel 14. 
De Secretaris-Generaal kan nadere voor

scbriften geven voor de uitvoering van dit 
besluit. 

Artikel 15. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 20 Maart 1942. 

S.-G. Dep. v. L. en V., H. M '. HIRSCHFELD. 

S.-G. Dep. v. H., N. en S., H. M. HIRSCHFELD . 

(Ui'tgeg. JI Maart r942.) 

S. S.702, 

2r April r942. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van Landbouw en Visscherij inge
volge de Distributiewet 1939 (distributie 
van suikerwerkl!-rtikelen e.d.). 

lngevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen- . 
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
bet bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Suikerwerk-artikelen en al dan niet ge
vulde chocolade-artlkelen warden aangewe
zen als distributiegoederen in den zill; van 

· artikel 4 der Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften warden door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscberij vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenbage, 21 April 1942. 

S.-G. Dep. v. L. en V., H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 25 April r942.) 
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S. S.800 

10 Februari 1942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal ~an het Departement 
van Sociale Zaken, houdende aanvulling 
van artikel 33 van de Wazenwet (Staats
blad 1935, No. 793). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemmiytg met §§ 2 ~-n 3 
der Verordening No. 3/1940 van den RtJks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: . 

Artikel 1. 

Aan het ·bepaalde in artikel 33 van de 
Warenwet (Staatsblad 1935, No. 793) wordt 
een zinsnede toegevoegd, luidende: 

,,Het bepaalde in artikel 18 is bi~e~ het 
gebied van iederen erken~en provmc,a!en 
keuringsdienst van toepassmg ten aanz1en 
van het hoofd van het laboratorium en de 
ambtenaren van den keuringsdienst, die de 
Commissaris der Provincie aanwijst. De dien
overeenkomstig aangewezen personen heo
ben dezelfde bevoegdheden en verplichtin
gen als de personen, bedoeld in artikel 18." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 10 Februari 1942 . 
De waarnemend S.-G. van het Dep. 

van Sociale Zaken, 
VERWEY. 

(Uitgeg. 28 Februari 1942.) 

S. S,801 

20 Februari 1942. DERDEUITVOERINGS
BESLUIT van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken 
ingevolge de Verordening No. 8/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende het 
beperken van werk. 

Op grond van . § 1 der Verordening No. 
8/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) De !eiders van landbouw-, industrie- · 
, en handelsbedrijven, alsmede degenen, die 

een vrij beroep uitoefenen, behoeve n toe
stemming om: 

1) den wekelijkschen werktijd van het be
drijf, van een afdeeling van het bedrijf of van 
afzonderlijke werknemers op minder dan 48 
uren vast te stellen; 

2) werknemers te ontslaan, tenzij artikel 
1639p van het Burgerlijk Wetboek toepasse
lijk is. 

(2) Toestemming behoeft eveneens een 
op het tijdstip van het in werking treden van 
dit besluit bestaande werktijdregeling van 
minder dan 48 uren per week. 

Artikel 2. 

(1) Het verzoek om toestemming, als be
doeld in artikel 1, moet in viervoud aan het 
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bevoegde districtshoofd der arbeidsinspectie 
worden gericht. • 

(2) Het verzoek dient met redenen te 
zijn omkleed. Het dient gegevens te bevatten 
betreffende het aantal en de categorie der 
werknemers, waarvoor ae verkort.e werktijd 
is of zal worden ingevoerd of die zullen wor
den ontslagen. 

Artikel 3. 
(1) Bevoegd tot het verleenen van de 

toestemmingen, als bedoeld in artikel 1, zijn 
de Directeur-Generaal van den Arbeid of de 
hiertoe door hem gemachtigde instanties. 
Voor het nemen van zijn beslissing hoort de 
Directeur-Generaal van ,den Arbeid den Di
recteur van ' het Rijksarbeidsbureau. Het 
hoofd van een door den Directeur-Generaal 
van den Arbeid overeenkomstig de eerste 
zinsnede tot het verleenen der toestemming 
gemachtigd bureau hoort voor het nemen 
van zijn beslissing het hoofd van het voor den 
zetel van het in artikel 1, eerste lid, genoem
de bedrijf of voor de woonplaats van den al
daar genoemden een vrij beroep uitoefenen-

. den persoon bevoegde gewestelijk arbeids
bureau. 

(2) De toestemming kan van de vervul
ling van bepaalde voorwaarde,n afhankelijk 
worden gesteld. 

,Artikel 4· 
(1) Hij die 

1) de in artikel 1 bedoelde handelingen 
zonder toestemming verricht, of 

2) het overeenkomstig artikel 2 in te die
nen v,erzoek niet tijdig, onvolledig of onjuist 
indient, dan we! 

3) .in strijd handelt met een voorwaarde, 
waacaan hij ingevolge artikel 3 is onderwor
pen, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
drie maanden en met geldboete van ten hoog
ste tien duizend gulden of met een dezer 
straffen. 

(2) Wordt een bij het eerste lid strafbaar 
gestelde handeling begaan in het kader van 
het bedrijf van een rechtspersoon, dan wordt 
de strafvervolging ingesteld en de str?f uitge
sproken tegen hem, die de opdracht tot de 
strafbare handelin8 heeft gegeven of die' de 
fi;itelijke leiding had bij het verboden han-
delen of nalaten. , 

(3) De bij het eerste lid strafbaar gestel
de handelingen zijn overtredingen. 

(4) Met de opsporing van een strafbare 
handeling, als bedoeld in -lid r, zijn, behalve 
de in autikel 14, van het Wetboek van Straf
vordering aangegeven personen, mede de or
ganen van oe arbeidsinspectie belast. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijne,: afkondiging. Tegelijkertijd treedt het 
Eerste Uitvoeringsbesluit ingevolge de Ver
ordening NQ. 8/1940 betreffende het beper
ken van werk (No. 9/r940), zooals dit is ge
wijzigd door het Besluit No. 64/1941, buiten 
werking. 

's-Gravenhage, 20 Februari 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 23 Febr. 1942.) 
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s. s.so2 

20 Februari I942 . ·BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Sociale Zaken en van Justitie 
betreffende den aanmeldingsplicbt*van 
werldoozen. 

Op grond van § 1 der Verordening ·No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. '3/ 1940 val! den 
Rijkscommissaris . voor bet bezette Neder
landscbe gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
(1) Mannen en ongebuwde vrouwen van 

Nederlandscbe Nationaliteit of zonder natio
naliteit, in den leeftijd van ten minste 18 en 
ten boogste 40 jaar, die bun woonplaats of 
gewoon verblijf in 'Nederland bebbeh en die 

,.niet of1 niet volledig · in staat zijn uit eigen 
'middelen in bun levensonderboud te voor
'zien, zijn verplicht zicb bij bet voor bun 
woonplaats o( bun gewone verblijfplaats be
voegde gewestelijk arbeidsbureau ter inscbrij-
ving als werkzoekende aan te melden. . • 

(2) Niet tot aanmelding verplicbt is bij, 
die: 

1) in een ,dienstbetrekking staat, tenzij 
bet een werk van slecbts korten duur of ge
ringen omvang betreft; 

2) zicb reeds voo-: bet in kracbt treden 
van dit besluit bij bet voor zijn (baar) woon
plaats of gewone verblijfplaats bevoegde ar
beidsbureau als werkzQekende beeft aange- ' 
meld; 

3) wegens wetenscbappelijke of vakstudie 
niet of niet volledig in staat is in zijn levens
onderboud te voorzien, tenzij bij (zij) den 
leeftijd van 24 jaar beeft bereikt; 

4) wegens geestelijke of licbamelijke ge
breken iiiet of niet volledig in staat is in zijn 
levensonderboud te voorzien. 

Artikel 2. 

De in bet vorige artikel be<loelde aanmel
ding beeft pla'ats : 

1) indien bij , die tot aanmelding gebou
den is, op den dag van bet in werking treden 
'(an dit besluit niet in een dienstbetrekking 
staat, binnen veertien dagen na dit tijdstip; 

2) in andere gevallen binnen 48 uur na
dat de dienstbetrekking een einde beeft ge
nomen, tenzij de aanvaarding van een nieuwe 
dienstbetrekking onmiddellijk daarop volgt. 

Artikel 3. 
(1) Als bewijs der inscbrijving geldt de 

door het gewestelijk arbeidsbureau afgegeven 
inscbrijvingskaart, volgens bet in de bijlage 
vermelde model. 

(2) Deze inschrijvingskaart is een authen
tieke akte in den zin van artikel 1905 van 
bet Burgerlijk W etboek en geniet: strafrecb
t elijke bescberming overeenkomstig de arti
kelert 226 en 227 van bet Wetboek van Straf
recbt. 

Arti,kel 4. 
( 1) Hij die een ingevolge de artikelen 1 

of 2 voorgescbreven aangifte niet tijdig, ons 
volledig, onjuist of in bet _gebeel niet doet, 
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wordt gestraft met becbtenis van ten boogste 
drie maanden of met geldboete van ten boog
ste drie duizend gulden. 

· (2) Met de opsporing en vervolging van 
een bij bet eerste lid strafbaar gestelde ban
deling zijn bebalve de personen, genoemd in 
artikel 141 van . bet Wetboek van Strafvor
dering, mede de organen van bet Rijksar
beidsbureau belast. ' 

(3) De bij bet eerste lid strafbaar gestel
de bandelingen zijn overtredingen. 

(4) Voor vervolging wegens overtredin
gen in den zin van bet eerste lid zijn de door 
bet Besluit No. 71/1941 met betrekking tot 
de berecbting van strafzaken, rakende bet 
economiscb levert ingestelde economiscbe 
recbters in eerste ihstantie bij uitsluiting be
voegd. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op 1 Maart 

1942. 
's-Gravenbage, 20 Februari 1942. 

Wnd. S.-G. v. h . Dep. v. S . Z ., VERWEY. 

S.-G. v. h. Dep. v. Justitie, SCHRIEKE. 

(Uitgeg . 23 Februari I942.) 

BIJLAGE 
INSCHRIJVINGSKAART 

(Voorzijde) 
(Artikel 3 van bet Besluit No: 15/1942 van 

de Secretarissen-GeneraaJ. Van de Departe
menten van Sociale Zaken en van Justitie 
betieffende den aanmeldingsplicbt van 
werkloozen) . 
Naam: · .. .. ..... ... , ...... ..... . .... ................. .. 

(Bij vrouwen ook de geboortenaam) 
Voomamen: .. .. .... . .. . . .. . .. . .. ... .. . ... ......... .. 
Geboortedatum: ...... .. .... . · ....... ... .... ........ .. 
Woonplaats: .. .. . .. .. Straat: ...... .. . No ..... .. 
Beroep : . .. : ... .. .. . . ........ ......... .. ........ . ...... . 
.. .... .. .... ...... : .. ,den .. .. ... .. .......... .. 19 .... .. 

(Stempel van bet gewestelijk arbeidsbureau) 

0 
( Onderteekening van den bouder) 

~ze inscbrijvingskaart is een autbentieke 
akte in .den zin van artikel 1905 van bet Bur
gerlijk Wetboek. Op vervalsobingen Ejn de 
artikelen 226 en 227 van bet Wetboek van ' 

·Strafrecryt van toepassing. 

¼uteekening 
van de 

aanmelding: 

. ... ....... . " \. " .. . 

(Achterzijde) 
Onderteekening 

van het 
Datum: gewestelijk 

arbeidsbureau : 

• 
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S. S.803. 

14 M;;art 1942. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Sociale Zaken en van Justitie be
treffende de aanstelling en tewerkstel
ling van werknemers. 

Op groncl, van § 1 der Verordenimg No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 de·r Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor bet bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) De hoofden van particuliere en open
bare bedrijven en besturen, alsmede degenen, 
die een vrij beroep uitoefenen, behoeven toe
stemming alvorens zij werknemers beneden 
den leeftijd van 40 jaren aanstellen of te werk 
stellen. 

(2) Het bepaalde bij het eerste lid vindt 
geen toepassing, indien · bet werknemers be
treft, die 

1) door een gewestelijk arbeidsbureau 
zijn toegewezen of 

2) in den landbouw, den mijnbouw, de 
zee- en binnenscheepvaart, de zee- en bin
nenvisscherij, de huishouding of op het ge
bied der gezondheidszorg zullen worden aan
gesteld of te werk gesteld. 

Artikel 2. 

(1) Het verzoek om toestemming, als 
bedoeld in artikel 1, moet in tweevoud aan 
den !eider van het voor de plaats de'r werk
zaamheden bevoegde gewestelijk arbeids
bureau worden gericht. 

(2) Het verzoek dient met redenen te zijn 
omkleed. Het dient gegevens te bevatten be
treffende het aantal en de categorie der 
werknemers, die zullen worden aangesteld of 
te werk gesteld. 

(3) Op het verzoek wordt schriftelijk en 
in hoogste ressort beschikt. 

Artikel 3. 
(15 Hij die 
1) de in het eerste lid van artikel 1 be

doelde handelingen zonder toestemming ver
richt; 

2) het overeenkomstig artikel 2 in te-oie
nen verzoek niet tijdig, onvolledig of onjuist 
indient. 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
drie maanden en met geldboete van ten hoog
ste drie duizend gulden of met een dezer 
straffen. 

(2) Wordt een bij het eerste lid strafbaar 
gestelde handeling begaan in het kader van 
het bedrijf van een rechtspersoon, dan wordt 
de strafvervolging ingesteld en de straf uit
gesproken tegen hem, die de opdracht tot de 
strafbare handeling heeft gegeven of die de 
feitelijke leiding had bij het verboden han
delen of nalaten. 

(3) Handelingen, als bedoeld in het eer
ste lid, zijn overtredingen . 
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(4) Met de opsporing van een in het eer
ste lid strafbaar gestelde handeling zijn, be
halve de in artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangegeven personen, mede 
de ~ganen van het Rijksarbeidsbureau be
last. 

(3) Tot de kennisneming van overtredin
gen in den zin van het eerste lid zijn in eerste 
instantie bij uitsluiting de door het Besluit 
No. 71/1941 met betrekking tot de berech
ting van strafzaken, rakende het economisch 
!even, ingestelde economische, rechters be
voegd. 

Artikel 4. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociaje Zaken .vaardigt de ter uit
voering van dit besluit noodzakelijke voor.! 
schriften uit. 

Artikel 5. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 14 Maart 1942. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

S.-G. v. h. Dep. v. Justitie, SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 25 Maart 1942.) 

S. S.805. 

29 April 1942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken betreffende het vankracht 
blijven van collectieve arbeidsovereen
komsten. 

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

Artikel 1. 

(1) Een loopende collectieve arbeids
overeenkomst wordt, voor zoover zij loonen, 
salarissen en andere arbeidsvoorwaarden re
gelt, tot nader order aangemerkt als regeling 
in den zin van artikel s der Verordening No. 
217/1940 betreffende de totstandkoming van 
regelingen in zake loonen, salarissen en an
dere arbeidsvoorwaarden, indien een der par
tijen, welke dezelve hebben gesloten, ophoudt 
te bestaan. 

(2) Indien de collectieve arbeidsovereen
komst algemeen verbindend verklaard-was, 
is het geldingsgebied der regeling hetzelfde 
als dat, hetwelk de algemeen verbindend ver
klaarde arbeidsovereenkomst had. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 29 April 194~. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v . S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 4 Mei 1942.) 

.. 
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S. S,808 

2z Augustus z942 . BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Sociale Zaken en van Financien, 
houdende wijziging v-an het Besluit No. 
159i1941 be'treffende tijdelijke verhoo
ging van bepaalde sociale verzekerittgs
renten met een bijzonderen toeslag. 

Op grand van § 1 der Verardening Nci. 
23/1940 en in overeenstemming met de §_§ 2 
en 3 der Verardening No., 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wOt"dt bepaald: 

Artikel 1. 

Artikel 4 van het Besluit No. 159/i 941 be
treffende tijdelijke verhooging van bepaalde 
sociale verzekeringsrenten met een bijzonde
ren toeslag wordt artik~l 4, eerste lid ; aan 
dat lid wordt als tweede lid toegevoegd: 

,, (2) Het eerste lid is -van overeenkom
stige toepassing ten aanzien van pensioenen, 
renten of uitkeeringen, toegekend krachtens 
een bijzondere pensioenregeling, ook al is in 
die regeling het tegendeel bepaald." . 

Artikel 2. 

Dit besluit t reedt in werking op den dag 
zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 1 Juli 1941. 

's-Gravenhage, 2 1 Augustus 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v . S. Z. , VERWEY. 

Wnd. S.-G. v. h . Dep. v . F ., 
M . M . R OST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg. 8 Odt. z942). 

S. S.809 ., 
2z Augustus z942. BESLUIT van den Se- · 

cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken tot aanvulling van 
het Ziekenfondsenbesluit. 

Op grand van § 1 der Verardening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verardening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het 'bezette Neder
landsche geb ied wordt, ter aanvulling van 
het Ziekenfondsenbesluit (No. 160/1941), 
bepaald : 

• Artikel 1. 

De bepalingen van het Ziekenfondsenbe
sluit (No. 160/ 1941) en de ingevolge dit be
sluit vastgestelde of nog vast t e stellen uit
voeringsvoorschriften blijven buiten t oepas
sing ten aanzien van cl; arbeiders, werkzaam 
bij de Organisation Todt of bij ondernemin
gen , aangesloten bij 'die Organisation, tenaan
zien van wie de voorwaarden van bedoeld 
besluit vervuld zijn . 

Artikel 2. 

Dit b esluit treedt in werking op d~n dag 
zijner a fkondiging met terugwerkende kracht 
t ot 15 April 1942. 

's-Gravenhage, 2 1 Augustus 1942. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S . Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 8 Oct. 1942 .) 

,-
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S. S.811 

5 September z942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken betreffende uitkee
ringen bij bevalling aan niet verplicht 
verzekerde arbeiders en arbeidsters in 
den zin der Ziektewet. · 

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

Artikel 1. 

(1) Vrouwelijke arbeiders in den zin der 
Ziektewet, die in verband met h_et bepaalde 
bij de, artikelen 24 en 25 dier wet of met het 
bepaalde bij de artikelen ia en 1b van het 
Koninklijk Besluit van 28 Januari 1931, 
Staatsblad No. 24, niet verplicht verzekerd 
zijn, hebben bij bevalling tegenover haar 
werkgever dezelfde aanspraak op de uitkee
ring overeenkomstig het zevende lid van ar
tikel 37 der 2;iektewet als verplicht verze-

. kerden. In de plaats van de aldaar gestelde 
voorwaarde vah ten minste 156 werkdagen 
verplicht verzekerd te zijn geweest, is voor 
de toepassing van dit besluit vereischt, dat 
de dienstbetrekking t en minste drie maanden 
moet hebben bestaan. 

_(2) De echtgenooten van de ingevolge de 
artikelen .24 en 25 der Ziektewet of de arti
kelen .ia en 1b van het Koninklijk besluit van 
28 Januari 1931 , Staatsblad No. 24, niet ver
plicht verzekerde arbeiders in den zin der 
Ziektewet, alsmede hun dochte'rs, stief- of 
pleegdochters, die v66r de bevalling t en mins 
ste gedurende drie maanden met den arbeider 
in gezinsverband hebben geleefd, hebben 
even_eens tegenover den werkgever van hun 
echtgenoot, onderscheidenlijk vader, stief- of 
pleegvader,~aanspraak op de uitkeering over
eenkomstig het eerste lid, voor zoover : 
. r) zij niet reeds een aanspraak tegenover 
den werkgever hebben overeenkomstig het 
eerste lid, en 

2) de dienstverhouding met den werkge
ver ten minste drie maanden heeft geduurd. 

(3) De overeenkomstig de voorgaande 
leden wegens v66r 1 Januari 1943 plaats ge
had hebbende bevallingen gedane uitkeerin- -
gen komen ten laste van het Rijk. 

(4) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken kan nadere 
voorschriften geven ter uitvoering van het 
in dit besluit bepaalde. 

Artikel 2 . 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
van zijn afkondiging met t erugwerkende 
kracht tot 1 November 1941. 

's- Gravenhage, 5 September 1942. 

Wnd. S.-G. v . h. Dep. v. S. Z ., VERWEY. 

(Ultgeg. 8 Oct. z942.) 

.. 
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S. S.812 

29 September z942. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Sociale Zaken en van Finan
cien tot wijziging der Ziektewet. 

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

Artikel 1. 

De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd en 
aangevuld: 

I . 
Het tweede lid van artikel 26 vervalt. Het 

derde lid wordt tweede lid. 

II. 
Het zevende en het achtste lid van artikel 

3 7 worden gelezen als volgt: 
.,7. Aan vroµwelijke verzekeroen wordt 

. bij haar bevalling een bijdrage in eens in de 
kosten der bevalling van 55 gulden uitge
keerd, mits zij in het laatste jaar, voorafgaan
de aan haar bevalling, gedurende ten minste 
156 werkdagen verplicht verzekerd zijn ge-
weest. · 

8. De bijdrage in de kosten der bevalling 
overeenkomstig lid 7 ontvangen ook de echt
genooten, zoomede de dochters, stief- en 
pleegdochters van verzekerden, die v66r de 
bevalling ten minste gedurende 3 maanden 
met den (de) verzekerde in gezinsverband 
hebben geleefd, voor zoover: 

a. zij niet reeds een aanspraak op een bij
drage in de kosten harer bevalling hebben 
overee;,komstig lid 7, en . 

b. de verzekerde in het laatste jaar v66r 
de bevalling ten minste 156 werkdagen ver
plicht verzekerd is geweest." / 

III. 
Artikel 50 wordt gelezen als volgt: 
.,Den verzekerde komt geen ziekengeld toe, 

indien hij niet is ingeschreven bij een over
eenkomstig het Ziekenfondsenbesluit toege
laten ziekenfonds of, indien hij zijn woon
plaats heeft in een anderen Staat, bij een in 
dien anderen Staat gevestigde, met een toe- • 
gelaten ziekenfonds overeenkomende instel
ling." 

IV. 
In den aanhef van het eerste lid van artikel 

53 vervallen de woorden: .,en eventueel het 
verleenen van verloskundige hulp". 

V. 
Het zesde en achtste lid van artikel 55 wor

den gelezen als volgt : 
,.6. Een vrouw, wier bevalling waarschijn

lijk is binnen 10 weken na het einde harer 
verplichte verzekering, heeft aanspraak op 
de uitkeering, bedoeld bij het vierde lid van 

, artikel 37. Heeft de bevalling plaats binnen 
het vorenbedoelde tijdvak na het einde der 
verplichte verzekering, dan heeft .zij aan
spraak op de uitkeeringen overeenkomstig de 
leden s ~n 7 van artike! 37. Indien de verze-
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kerde tevens is echtgenoote, dochter of stief
of pleegdochter van een verzekerden man, 
onderscheidenlijk tevens is dochter of stief
of pleegdochter van een verzekerde vrouw, 
heeft zij bij bevalling slechts eenmaal aan
spraak op de uitkeering overeenkomstig het 
zevende lid...,an artikel 37. Deze uitkeering 
is verschuldigd door het verzekeringsorgaan, 
waarbij zij zelf laatstelijk verzekerd was. 

,.8. Bij bevalling hebben de echtgenooten 
alsmede de dochters, stief- en pleegdochters, 
van personen, die in het jaar, voorafgaande 
aan het einde hunner verplichte verzekering, 
op ten minste 156 werkdagen verplicht ver
zekerd zijn geweest en die ingevolge het eer
ste lid ~echt op ziekengeld zouden hebben, 
indien zij op den dag dier bevalling wegens 
ziekte ongeschikt tot werken zouden zijn ge
worden, recht op de in het achtste lid van 
artikel • 37 genoemde uitkeering, wanneer 
overigens aan de voorwaarden van het acht
ste lid van artikel 37 is voldaan. Tot uitkee
ring verplicht is het ingevolge het eerste lid 
bevoegde orgaan. Zijn de rechthebbenden te
vens verzekerden of is hun het recht krach
tens het zesde lid op uitkeering ingevolge het 
zevende lid van artikel 3 7 toegekend, dan 
hebben zij recht op een uitkeering in den zin 
van het zevende lid van artikel 37. Tot uit
keering verplicht is in dit geval het orgaan, 
waarbij zij zelf verzekerd zijn of laatstelijk 
verzekerd waren." 

VI. 
Artikel 66 wordt gewijzigd als volgt: 
In den eersten volzin worden de woorden 

,.ui t statjstische gegevens" vervangen door de 
woorden .,naar zijn oordeel uit de hem ter 
beschikking staande gegevens" en vervallen 
c;!e woorden .,met ten hoogste de helft". 

VII. 
In het tweede l_id van artikel 84 vervallen 

de woorden .,en de behandeling". 

VIII. 
Het eerste lid van artikel 106 wordt gewij

zigd als volgt: Het woord ,.behandeling" 
wordt vervangen · door het woord .,uitkee
ring". Aan dat lid wordt de volgende volzin 
toegevoegd: 

.,Indien het beroep betreft een beslissing, 
waarbij het ziekengeld geheel of ten deele is 

. geweigerd wegens overtreding der · controle
voorschriften, kan het ook worden ingesteld 
ter zake, dat er tusschen de weigering van het 
ziekengeld en de gepleegde overtreding on-
evenredigheid bestaat." , 

IX. 
Het eerste lid van artikel 127, onder b., 

wordt gewijzigd als volgt: 
Het woord .,behandeling" wordt vervangen 

door het woord .,uitkeering". Toegevoegd 
wordt de volgende volzin: 

.,Indien het beroep betreft een beslissing, 
waarbij het ziekengeld geheel of ten deele is 
geweigerd wegens overtieding der controle
voorschriften, kan het ook worden ingesteld 
ter zake, dat er tusschen de weigering van 
het ziekengelo en de gepleegde overtreding 
onevenredigheid bestaat." 

• 
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X. 

In het vijfde lid van artikel 141 wordt he1; 
woord ,,ziekengeld" vervangen door de woor
den ,,ziekengeld of de uitkeering, bedoeld bij 
het zevende lid van artikel 3 7". 

t XI. 
Na artikel 141 wordt het volgende artikel 

141bis ingevoegd : 

,,Artikel 141bis. 

1. De gemeentebesturen zijn gehouden 
aan de Raden van Arbeid en aan de erkende 

· bedrijfsvereenigingen ten behoeve van de uit
,voei-ing dezer wet kosteloos inlichtingen te 
doen verstrekken uit de bevolkingsregisters. 

2. Alle ambtenaren, tot afgifte van uit
treksels uit registers van den burgerlijken 
stand bevoegd, zijn verplicht aan de Raden 
van Arbeid en aan de erkende bedrijfsver
eenigingen kosteloos inlichtingen te verstrek-:. 
ken uit die registers en uit de gegevens, waar
over zij ten aanzien van levenloos aang.egeven 
kinderen beschikken." 

Artikel 2. 

In artikel I van het Koninklijk Besluit van 
28 Januari 1931, Staatsb/ad No. 24, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 26, eerste lid, 
der Ziektewet, wordt na het bepaalde onder 
letter c de volgende volzin ingevoegd: 

,,c bi's. indien zij in loondienst van een 
privaat persoon voor het verrichten in diens 
huishouding van huiselijke of persoonli'jke 
diensten werkzaam zijn en zij, hetzij bij ·den 
w.erkgever inwonen, hetzij in dezelfde kalen
derweek ten minste 5 dagen in dienst van 
denzelfden werkgever plegen werkzaam te 
zijn,". 

Artikel 3. 

(1) De uitkeeringen, welke door den Raad 
van Arbeid of een overeenkomstig de Zjekte
wet erkende bedrijfsvereeniging ingevolge 
het bepaalde bij artikel 37, leden 7.en 8, of 
artikel 55, leden 6 en 8, der Ziektewet over 
het tijdvak van I November 1941 tot en met 
31 December 1942 zijn gedaan, warden door 
het Rijk aan den Raad van Arbeid, onde!:
scheidenlijk aan de erkende Bedrijfsvereeni
ging, terugbetaald. 

(2) De Secretarissen-Generaal van de 
\)epartementen van Sociale Zaken en van 
Financien geven nadere uitvoeringsvoor
schriften ove r deze terugbetaling. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op I Novem

ber 1942. 
's-Gravenhage, 29 September 1942. 

Wnd.' S.-G. v. h . Dep. v. S. Z. , VERWEY. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F ., 

M . M. ROST VAN T ONNINGEN . 

(Uitgeg. 8 Oct: 1942.) 

1942 

S. S.300. 

zo April 1942. BESLUIT van den Secre
faris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, houdende wijzi
ging en aanvulling van hetBesluitBrand_ 
weerwezen. 

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

Artikel 1. 

Het Besluit Brandweerwezen (No. 57/1941) 
wordt als volgt gewijzigd en aangevuld: 

I. 
Ni artikel 2 warden de volgende artikelen 

2a en 2b ingevoeg8 : 

,,Artikel 2a. 

(1) De hoofdinspecteur en de districts
inspecteurs van het brandweerwezen, alsmede 
de door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken aange- ' 
wezen ambtenaren van de Rijksinspectie van 
het Brandweerwezen, hebben te alien tijde 
vrijen toegang tot alle plaatsen, voor zoover 
zij het betreden daarvan voor een goede ver
vulling van• hun taak n ,delijkerwijze noodig 
oordeelen. Zoo noodig verschaffen zij zich den 
toegang met behulp van den sterken arm. 

(2) Is een zoodanige plaats een waning 
of alleen door een waning toegankelijk, dan 
treden zij tegen den wil van den bewoner niet 
binnen dan vergezeld van een hulpofficier 
van justitie, dan we! voorzien van een alge
mee.nen of bijzonderen schriftelijken last van 
den procureur-generaal bij h,et gerechtshof of 
van den officier van justitie, of van een bij
zonderen schriftelijken last van een frnlpoffi
cier van justitie. \ran dit binnentreden maken 
zij proces-verbaal op, waa,van binnen twee
maal 24 uur aan dengene, in wiens waning is 
binnengetreden, een afschrift wordt uitge
reikt of toegezonden. Het proces-verbaal 
maakt mede melding van het tijdstip van het 
binnentreden en van het daarmede beoogde 
doel. · / 

(3) De in het eerste lid bedoelde ambte- , 
naren zijn bevoegd personen aan te wijzen, 
die met hen de aldaar bedoelde plaatsen kun
nen betreden. In het geval, bedoeld in het 
tweede lid, wordt hiervan melding gemaakt 
in het proces-verbaal. 

Artikel 2b. 
(1) De in artikel 2a, eerste lid, bedoeldt 

ambtenaren, alsmede de in overeenstemming 
met artikel 2a, derde lid, aangewezen perso
nen zijn verplicht een geheim te bewaren, 
hetwelk hun in verband met het betreden van 
een plaats is bekend geworden, voor zoover 
deze geheimhouding niet in strijd is met de 
overige bepalingen van dit besluit of met 
eenig ander wettelijk voorschrift. 

(2) Hij die door schuld eenig geheim, het
welk hij volgens het bepaalde bij het eerste 
lid verplicht is te, bewaren, bekendmaakt, 

► 

4 

" 



• 

• 

... 

1942 

wordt gestra{t met gevangenisstraf of hech
tenis van ten hoogste drie maanden of met 
geldboete van ten hoogste driehonderd gul
den. 

(3) D e bij het tweede lid strafbaar ge
stelde handelingen zijn misdrijveh. 

(4) Geen vervolging vindt plaats dan op 
klachte van dengene, tegen wien het misdrijf 
is gepleegd." 

II. 
In artikel 7, tweede lid, worden de woor

den ,,Dengene aan wien de in het vorige lid 
bedoelde verplichting is opgelegd" vervan
gen door de woorqen ,,Dengene, aan wien een 
verplichting, bedoeld in het vorig lid of in 
artikel 226 der gemeentewet - voor zoover 
het betreft het doen van . persoonlijke dien
sten ten behoeve van de brandweer -, is op
gelegd". 

III. 
Artikel 12 wordt gelezen Ms volgt: 

,,f,.rtikel 12. 1 

Artikel 209, ondet n en o, der gemeentewet, 
alsmede, voor zoover het betreft het doen 
van persoonlijke diensten ten behoeve van de 
brandweer, artikel 227, tweede volzin, dier 
wet blijven buiten toepassing." 

Artikel 2. 

D it besluit treedt in werking 'Op den dag 
zijner a fkondiging. 

's-Gravenhage, 10 April 1942. 

S .-G. v. h. Dep. v. B. Z., K. J. FREDERIKS. 

( Uitgeg. 15 April 1942.) 

S. S.301. 

22 April 1942. BESL'3IT van de Secretaris
sep-Generaal van de Departementen van 
Binnenlandsche Zaken, van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, van Financien 
en van J ustitie en van den Secretaris
Generaal voor Bijzondere Economische 
Zaken betzeffende de prijzen bij het ver -
vreemden van onroerende zaken (Ver- · 
vreemdingsbesluit niet-landbouwgron
den 1942.) 

Op grond van ,§ 1 · der Verordening No. 
23/1940 en van artikel 2 van het Besluit No. 
218/1940 in zake de benoeming van een Ge
machtigde voor de Prijzen en in overeen
·stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3 / z940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel r. 

Dit besluit verstaat onder : 
1) ,,onroerende zaken": 
a) onroerende goederen, met ·uitzondering 

van land in den zin van het Besluit No. 
219/1940, houdende regelen met betrekking 
tot het vervreemden van landbouwgronden, 

b) rechten van erfpacht, van opstal en 
van beklemming, met uitzondering van de 
rechten op land, als onder a bedoeld : 

2) ,,prijzenbureau" : het Prijzenbureau 
voor Onroerende Zaken, bedoeld in artikel 2 
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van het ,,Huurprijsuitvoeringsbesluit 1941" 
(Nederlandsche Staatscourant No. 236). 

Artikel 2. 

( 1). Bij een overeenkomst tot overdracht 
van een onroerende zaak is de hoogst toelaat
bare \egenprestatie, welke bedonge en aan
vaard mag worden: 

1) ten aanzien van ongebouwde eigen
dommen de tegenprestatie, welke op 9 Mei 
1946 daarvoor gebruikelijk en redelijk was; 

2) ten aanzien van gebouwde eigendom
men de op den grondslag van een red elijke 
rente gekapitaliseerde netto-opbrengst op het 
tijdstip van overdracht, met inachtneming , 
van den staat van onderhoud der gebouwen. 

(2) Het eerste lid is mede van toepassing 
bij vestiging of verlenging van rechten van 
erfpacht, van opstal en van beklemming. 

(3) Het prijzenbureau kan op het be~ 
paalde in de leden 1 en 2 uitzondering toe
staan. 

Artikel 3. 
(1) Overeenkomsten tot overdracht , ves

tiging of verlenging in den zin van artikel 2 

zijn nietig, zoolang niet van het prijzenbu
reau een verklaring is verkregen, dat t egen 
de overeengekomen tegenprest atie, gelet op 
het bepaalde in artikel 2, geen bezwaar be-
staat. 

1 
(..,) Het verzoek OI'I! afgifte van een ver

klaring van geen bezwaar kan v66r of n a het 
tot stand komen van een overeenkomst op 
een door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken vast 
te stellen formulier bij het prijzenbureau wor
den ingediend. 

Artikel 4. 
(1) Bij executorialen verkoop of anderen 

verkoop in het openbaar stelt het prijzenbu
reau te voren, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 2, de tegenprestatie vast, 
waartegen ten hoogste mag worden vergund . 

(2) Deze vaststelling treedt in plaats van 
de verklaring, bedoeld in artikel 3. 

Artikel 5. 
Bij onteigening of vordering in eigendom 

van onroerende zaken stelt de Secretaris
Generaal van het D epartement van Binnen
landsche Zaken, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 2, het bedrag vast, het
welk bij de berekening van de schadeloosstel
ling ter zake ten hoogste als prijs voor de 
onteigende of gevorderde zaak m ag worden 
in aanmerking gebracht . 

Ar tikel 6. 
(1) De overschrijving van een akte van 

overdracht van een onroerende zaak of van 
de vestiging of verlenging van een recht van 
erfpacht, van opstal of van beklemming 
wordt geweigerd, tenzij: 

1) wordt aangetoond, dat de zaak, waar
op de akte betrekking heeft, niet onder de 
bepalingen van <lit besluit valt of 

2) een verklaring van geen b ezwaar, als 
bedoeld in artikel 3, of een vaststelling, als · 
bedoeld in artikel 4, wor9t ov; rgelegd. 
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' \'{2) In de openbare registers wordt aa~e
teekend, dat de verklaring of vaststelling is 
overgelegd, 

Artikel 7. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Binnenlandsche Zaken kan, 
in. overeenstemming met den Gemachtigde 
voor de Prijzen: .. 

1) voorschriften betreffende uitvoering 
van dit besluit vaststellen; 

2) bindende richtlijnen voor de prijzen
bureau's uitvaardigen met betrekking tot de 
toepassing van dit besluit. 

(4) De Secretaris-Generaal ka de be
slissingen van de prijzenbureau,_'s wijzigen of 
vemietigen. • 

Ari:ikel 8. 
Overeenkoms.ten, klaarblijkelijk gesloten 

om de werking van dit besluit te ontgaan, 
zijn nietig. 

Artikel 9. 
De bepalingen van dit besluit zijn niet van 

toepassing op: · 
1) overeen,komsten welke v66r den dag 

van inwerkingtreding van dit besluit een ze
kere dagteekening Midden ; 

2) overeenkomsten en overdrachten, als 
\ evolg van openbare verkoopingen, welke 
v66r den dag van inwerkingtreding van dit 
besluit aangekondigd zijn; 

3) overeenkomsten, waarbij de Neder
landsche Administratie van Onroerende Goe
deren, als bedoeld in Verordening No. 154/ 
1941 betreffende het joodsche grondbezit, on
middellijk of door haar gemachtigde partij is . 

Artikel 10. 

(1) Dit besluit treedt in werking met in- · 
gang van den derden dag na <lien van zijn 
afkonqiging. 

(2) Het kan worden aangehaald als ,.Ver-
vreemdingsbesluit niet-landbouwgronden 
1942". 

's-Gravenhage, 22 April 1942 . 

S.-G. v. h. Dep. v. B. Z., K. J . FREDERIKS. 

S.-G. Dep. v. H., N. en S ., H. M. HlRSCHFELD. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v . F., H. POSTMA. 

S.-G. v. h. Dep. v. justitie, SCHRIEKE. 

S .-G. voor Bijzondere Economische Zaken, 
M. M . ROST VAN TONNINGEN . 

(Uitgeg._ 4 Mei I942.) 

S. S.302. 

28 April I942 . BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Binnenlandsche Zaken en van Fi
nancien betreffende het heffen van een 
ondememingsbelasting ten behoeve van 
de gemeenten (Besluit op de Ondeme
mingsbelasting 1942). 

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

Belastingplicht. \ 

Artikel 1. 

( 1) Onder den naam van ondememings
belasting wordt ten behoeve yan de gemeen
ten van Rijkswege een directe belasting van 
de ondernemingen geheven, voor zoover dfze 
binnen het Rijk haar bedrijf uitoefenen. 

(2) Als ondememing wordt beschouwd 
elke op het maken van winst gerichte zelf
standige, duurzaam bedoelde organisatie, 
welke aan het economisch verkeer deelneemt, 
voor zoover dit niet betreft het uitoefenen 
van een landbouw- of boschbedrijf of van 
een zelfstandig uitgeoefend beroep in den 
zin van de artikelen 18 en 24 van het Besluit 
op de Inkomstenbelasting 1941 (No. 105). 

(3) Indien een maatschap, een vennoot
schap onder firma of een commanditaire ven
nootschap .slechts gedeeltelijk een ondeme
ming in den zin van het tweede lid vormt, 
wordt deze niettemin in vollen omvang als 
onderneming aangemerkt. 

(4) De lichamen, bedoeld in artii<:el 2 , 

eerste lid, onder 1, 2 en 3 van het Besluit op . 
-de Vennootschapsbelasting 1942 (No. 51) 
worden steeds in vollen omvang geacht een 
ondememing te vormen. 

(5) Een ondememing wordt bij in het 
vierde itid niet genoemde rechtspersoon, die 
geen openbare lichamen zijn, en geen rechts
persoonlijkheid bezittende vereenigingen ook 
dan in zoover aanwezig geacht, als deze een 
naar het uiterlijk met bedrijfsuitoefening 
overeenkomende werkzaamheid verrichten, 
waardoor met een of meer ondememingen in 
concurrentie wordt getreden. · 

(6) Van de in artikel 2, eerste lid, onder 
5, van het Besluit op de Vennootschapsbe
lasting 1942 genoemde bedrijven van open
bare lichamen worden de verzorgingsbedrij
ven en de openbare verzekeringsbedrijven 

' steeds geacht een ondememing te vormen. 
Als verzorgingsbedrijven worden beschouwd 
de bedrijven, welke de verzorging der bevol
king met water, gas, electriciteit of warmte, 
dan we! het dpenbaar verkeer of het haven
bedri[f dienen. 

Artikel 2. 

(1) Een ondememing wordt geacht bin
nen het Rijk en binnen een gemeente een 
bedrijf uit te oefenen, indien deze binnen het 
gebied daariran een bedrijfsinrichting heeft. 
Hieronder wordt verstaan een duurzame, 
vaste inrichting, waarin de werkzaamheden 
van de ondememing geheel of ten deele wor
den uitgeoefend. In de gemeente, waar de 
1eiding der onderneming zich bevindt, wordt 
steeds een bedrijfsinrichting aanwezig geacht. 

(2) Indien een lichaam alle aandeelen in 
een naamlooze vennootschap bezit en deze 
vennootschap voor de heffing van de ven
nootschapsbelasting geacht wordt in dit 
lichaam te zijn opgegaan, wordt hetzelfde ook 
voor de ondernelJlingsbelasting aangenomen. 

(3) Een scheepvaartondememing wordt 
geacht steeds een bedrijfsinric_hting . te heb-



, 

1942 
• 

ben in alle gemeenten , waar. haar schepen 
hun· thuishaven hebben. 

(4) E en onde~eming, welke het bedrijf 
uitoefent op een schip, hetwelk niet uitslui
tend tusschen niet binnen het Rijk gelegen 
havens vaart, wordt geacht een bedrijfsin
•richting te hebben in de gemeente, waar het 
schip zijn thuishaven heeft. 

(5) Bij ondememingen, welke bi1;n_en het 
Rijk het bedrijf van venter, marktre1~1ger of 
l!fldere rondtrekkende bedrijven uitoefenen, 
zonder in eenige gemeente een bedrijfsinrich
ting te hebben, wordt een zoodanige inrich
ting aanwezig geacht in de gemeente, waar 
de ondememer zijn hopfdverblijf heeft; wordt 
de ondememing door meer dan een persoon 
gedreven, dan is het hoofdverblijf van den 
oudste van hen beslissend. Bij gebreke van 
een dergelijk hoofdverblijf wordt een bedrijfs
inrichting geacht aanwezig te zijn in de ge
meente 's- Gravenhage. 

Artikel 3. 

Van de belasting zijn vrijgesteld : 
1) de ondememirtgen, welke ingevolge ar

tikel 5 van pet Besluit op ~e Vennoot~cha~~
'belasting van de vennootschapsbelastmg z1Jn 
vrijgesteld ; 

2) de ondernemingen, welke de zee- of 
kustvisscherij beoefenen, indien daarin ge
middeld in het kalenderjaar, voorafgaande 
aan het in artikel 5, eerste lid, genoemde be
lastingjaar, niet meer dan tien personen 
werkzaam zijn. 

Artikel 4. 

(1) Belastingplichtig is de onder'nemer. · 
Ondememer is hij, voor wiens rekening het 
bedrijf wordt uitgeoefend. Wordt het bedrijf 
·uitgeoefend door een vennootschap of ve·r
eeniging, welke niet in het bezit is_ van 
rechtspersoonlijkheid, dan wordt deze mette
min uitsluitend als belastingplichtig aange
merkt; in dit geval zijn lij, die gedurende het 
geheele of een gedeelte van het tijdvak, dat 
ingevolge artikel 7 voor het bepalen van de 
winst in aanmerking komt, beheerende ven
nooten onderscheidenlijk b estuurders der 
vereen{ging waren, voor de betaling der bela_s
ting hoofdelijk aansgrakelijk. . 

(2) In geval v E..n liq1,1idatie van een 
lichaam zijn zij, die met de vereffening be
last zijn, hoofdelijk voor de belasting aan
sprakelijk. Gelijke aansprakelijkheid dragen 
voor de belasting, verschuldigd door buiten
landsche belastingplichtigen, de personen , 
die den belastingplichtige b innen het Rij k 
vertegenwoordigen. In beide gevallen worden 
zij van hun aansprakelijkheid ontheven, voor 
zoover zij aantoonen, dat het niet voldoen der 
belasting niet aan hen _te wijten is. 

(2) Het vermogen van een naamlooze 
vennootschap, als bedoeld in artikel 2, lid 2, 
is mede aansprakelijk voor de ondememings
belastiog, verschuldigd door het lichaam, 
waarin zij geacht wordt t e zijn opgegaan. , 
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.HPOFDSTUK II. 

Belastingjaar; ,grondslagen der belasting; 
samengesteld grondbedrag. 

Artikel 5. 
(1) Het belastingjaar valt samen met 

het kalenderjaar. 
(2) De belasting wordt geheven ter zake 

van het binnen een gemeente uitoefenen van 
een bedrijf in het kalenderjaar, voorafgaande 
aan het belastingjaar. 

Artikel 6. 
De belasting wordt berekend naar de be

drijfsopbrengst, welke overeenkomstig dear
tikelen 7 tot en met 9 is vastgesteld, en naar 
het in artikel II bedoelde bedrijfskapitaal. 

Artilcel 1: 
(1) Voor het ' bepalen van de bedrijfsop

brengst komt i'n aanmerking: 
1) voor de ondememingen , onderworpen 

aan de vennootschapsbelasting de overeen
komsti-g het Besluit op de Venoootschapsbe
lasting 1942 bepaalde belastbare winst ,.van 
de ondememing over het kalenderjaar, voor
afgaande aan het belastingjaar, of over de in 
dat kalenderjaar eindigende boekjaren , als 
bedoeld in artikel 7, tweede lid, van dat be
sluit; 

2) voor de overige ondememingen de 
overeenkomstig het Besluit op de Inkomsten
belasting 1941 bepaalde winst van de onder' 
neming o;ver het kalenderjaar, voorafgaande 
aan het belastingjaar. 

(2) De Seeretaris- Generaal van het De
partement van Financien geeft de noodige 
voorsi;hriften , tot aanvulling en uitvoering 
van hetgeen in het eerste lid is bepaald. 

Artikel 8. 
(1) De in artikel 7 bedoelde winst wordt 

vermeerderd met de bij het vaststellen daar
van in mindering gebrachte bedragen wegens: 

1) renten van schulden , welke voor !anger 
dan een half jaar 2ijn aangegaan of v66r den 
aanvang van het belastingjaar !anger dan 
een half jaar bestaan hebben : 

2) de aandeelen in het verlies van een 
andere onderneming, benevens - het verlies, 
hetwelk geacht moet worden door bedrijfs
uitoefening buiten het Rijk te zijn geleden. 

(2) Bij kredietinstellingen vindt het be
paalde in qet eerste lid, onder 1, slechts t oe
passing t en aanzien van opgenomen gelden 
en leeningen, voor zoover het b,edrag van de 
boekwaarde van blij vend verkregen aandee
len in andere ondernemin gen en de boek
waarde van tot de onderneming b ehoorende 
onroerende zaken tezamen het zuiver ver
mogen overtreffen. Als boekwaarde komt in 
aanmerking die aan het einde van het in ar
tikel 7 bedoelde tij dvak, waarover de winst 
is bepaald. 

(2) Het bepaalde in het eerste lid, onder 
1, vindt geen toepassing ten aanzien van 
schulden, welke geacht moeten worden be
trekking te hebben op het gedeelte van het 
bedrijf, hetwelk buiten het Rijk uitgeoefend 
wordt. 
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Artikel 9. 

Het overeenkomstig · de artikelen 7 en 8 
berekende bedrag wordt verminderd met: 

1) drie t en honderd van de verkoopwaar
de van de binnen bet Rijk gelegen onroerende 
zaken, welke bij het einde van bet tijdvak, 
waarover de winst wordt . berekend, tot bet 
bedrijfsvermogen behooren; de verkoopwaar
de wordt bepaald op bet tijdstip, hetwelk in
gevolge artikel 1 x, tweede lid, of artikel 28, 
eerste lid, voor de vaststelling van de waarde 
van bet bedrijfsvermogen in aanmerking 
komt; 

2) de onder de winst begrepen aandeelen 
in de winst van andere ondememingen, be
nevens het onder de winst begrepen bedrag, 
hetwelk geacht moet worden buiten bet Rijk 
te zijn verkregen ; 

3) bet negatieve bedrag, hetwelk de uit
komst vormde bij bet bepalen van de be
drijfsop brengst overeenkomstig de voor
schriften van de artikelen 7, 8 en 9, onder 1 

en 2, voor de beide voorafgegane belasting
jaren, voor zoover dit niet bij bet bepalen van 
de bedrijfsopbrengst over bet laatste dier ja
ren in mindering kon worden e:ebracht. 

Artikel 10. 

De naar beneden tot een honderdtal van 
guldens afgeronde bedrijfsopbrengst client tot 
vaststelling van bet grondbedrag naar de be
drij fsopbrengst; dit bedraagt: 

1) voor de ondernemingen , onderworpen 
aan de vennootschapsbelasting . 

5 ten honderd van de afgeronde bedrijfs
opbrengst; 

2) voor de overige ondememingen: 
· o ten honderd van de eerste 

0

duizend gul
den; 

1 ten honderd van de ' volgende duizend 
gulden; 

2 ten honderd van de volgende duizend 
gulden; 

3 ten honderd van de volgende duizend 
gulden; 

4 ten honderd van de volgende duizend 
gulden; 

5 ten honderd van alle volgende bedragen 
van de afgeronde bedrijfsopbrengst. 

Artikel 11. 

(1) Als bedrijfskapitaal komt in aanmer
king de waarde van het bedrijfsvermogen, 
vermeerderd en verminderd overeenkomstig 
bet derde en vierde lid. ' 

(2) Deze waarde wordt voor elk belas
tingjaar bepaald: 

1) voor zooveel betreft de ondememi~ 
gen, onderworpen aan de vennootschapsbe
lasting, overeenkomstig bet Besluit op de 
Vermogensbelasting 1942 (No. 52) naar den 
toestand op bet in artikel 5 , eerste lid, van 
dit besluit bedoelde tijdstip, voorafgaande 
aan of samenvallende met den aanvang van 
het belastingjaar; 

2) voor zooveel de andere ondememingen 
betreft, overeenkomstig de Wet op de Ver
mogensbelasting 1892 naar den toestand bij 
den aanvang van bet belastingjaar; voldoet 

J 
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de laatste balans van een ondememing, vast
gesteld in bet kalenderjaar, het!welk aan bet 
belastingjaar voorafgaat, aan de eischen, ge
steld in artikel 9 dier wet, dan kan op ver
langen van den beJastingplichtige de waarde 
vah bet bedrijfsvermogen volgens deze balans 
worden bepaald. 

(3) D e volgens bet vorige lid bepaalde 
waarde van bet bedrijfsvermogen wordt ver
meerderd met de bij de vaststelling in minde
ring gebrachte schulden, welke voor !anger 
dan een half.jaar zijn aangegaan of v66r den 
aanvang van bet belastingjaar !anger dan een 
half jaar bestaan hebben; artikel 8, tweede 
en derde• lid, vinden hierbij overeenkoinstige 
toepassing. 

(4) Het volgens de beide vorige leden be
rekende bedrag wordt verminderd met de 
onder bet bedrijfsvermogen begrepen bedra
gen wegens: 

x) de waarde der binnen het Rijk gelegen 
onroerende zaken; · • , 

2) de waarde van de deelgerechtigdheid 
in bet kapitaal v:an andere ondernemingen, 
alsmede de waarde van bet gedeelte van bet 
zuivere vermogen, hetwelk geacht moet wor
den te dienen ten behoeve van bedrijfsuit'
oefening buiten het Rijk. 

(5) • Indien voor pet eerste belastingjaar 
na den aanvang der ondememing geen belas
ting volgens de bedrijfsopbrengst is verschul
digd, doordat in bet voorafgaande kalender
jaar geen boekjaar geeiI\digd is, wordt even
min belasting volgens bet bedrijfskapitaal 
geheven. 

(4) De Secretaris-Generaal van bet De
partement van Financien geeft de noodige 
voorschriften tot aanvulling en uitvoering 
van hetgeen in het tweede lid is bepaald. 

Artikel 12. 

(1) Het naar beneden tot een duizendtal 
van guldens afgeronde bedrijfskapitaal dient 
tot vastste]Jing van bet grondbedrag naar bet -
bedrijfskapitaal; dit grondbedrag bedraagt 
twee ten duizend van bet afgeronde bedrijfs
kapitaal. 

(2) Bedraagt bet bedrijfskapitaal minder 
dan drie duizend gulden, dan is ter zake geen 
belasting verschuldigd. 

Artikel 13. 

Door samenvoeging van het grondbedrag 
naar de bedrijfsopbrengst en dat naar bet be
drijfskapitaal wordt verkregen bet grondbe
drag van de ondernemingsbelasting, hiema 
te noemen samengesteld grondbedrag. 

HOOFDSTUK III. 

Toescheiding van het samendestelde grond
bedrag aan de gemeerrten; vermenigvuldi

gingscijfer; verschuldigde belasting. 

Artikel 14. 

(1) Had de ondememing in bet tijdvak, 
hetwelk ingevolge artikel 7 voor bet bepalen 
vap de winst in aanmerking komt, slechts in 
een gemeente een of meer bedrijfsinrichtin-
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gen, dan is <;le belasting uitsluitend ten be
hoeve van dfze gemeente verschuldigd. 

(2) Indien een onderneming in het tijd
vak, bedoeld in het eerste lid, in m'eer dan 
een gemeente bedrijfsinrichtingen had, wordt 
bet samengestelde grondbedrag over de ver
schillende gemeenten omgeslagen: 

' 1) bij ondernemingen, welke bet verze
keringsbedrijf uitoefenen en bij kredietinstel
lingen naar verhouding van de bedrijfskosten 
der bedrijfsinrichtingen in elke gemeente; 

2) bij de andere ondernemingen naar ver
houding van de arbeidsloonen, welke aan de 
werknemers, werkzaam in de bedrijfsinrich
tingen in elke gemeente, uitbetaald zijn. 

(3) Voor zoover de binnenlandsche be
drijfskosten of arbeidsloonen niet geacht kun
nen worden tot een der bedrijfsinrichtingen 
te behooren, worden deze gerekend betrek
king te hebben op de bedrijfsinrichtingen in 
de gemeente, waar de leiding der onderne
=ing gevestigd is. Is deze leiding buiten het 
Rijk gevestigd, dan worden de bedrijfskosten 
of de arbeidsloonen in aanmerking genomen 
voor de gemeente, waar zich de belapgrijkste 
binnenlandsche bedrijfsinrichting van de on
derneming bevindt. 

(4) Voor de verdeeling komen in aan
merking de bedrijfskosten over het tijdvak, 
bedoeld in het eerste lid, of de arbeidsloonen, 
welke in dit tijdvak zijn uitbetaald. 

Artikel 15. 

(1) Indien de gemeente, waar de werk
nemers eener onderneming wonen - hierna 
te noemen woongemeente - een andere is 
dan die, waar zich de bedrijfsinrichting be
vindt, waartoe bun werkzaamheid overwe
gend behoort - hierna te noemen bedrijfs
gemeente -, wordt bet volgens artikel 14 aan 
laatstgenoemde gemeente toevallende samen
gestelde grondbedrag of gedeelte daarvan 
over beide gemeenten omgeslagen. Aan de 
woongemeente wor,den daarbij toegescheiden 
twee derden van bet bedrag, hetwel-k haar zou 
worden toegewezen, indien het volgens arti
kel 14 aan de. bedrijfsgemeente toevallende 
samengestelde grondbedra'g of gedeelte daar
van over de woongemeente en de bedrijfs
gemeente werd verdeeld naar verhouding van 
bet aantal werknemers, hetwelk in de woon
gemeente bij het einde van bet in artikel 14, 
eerste lid, bedoelde tijdvak woonde, tot het 
totaal van alle werknemers op dit tijdstip in 
de bedrijfsinrichting werkzaam. 

(2) Het eerste lid vindt geen toepassing, 
. ingeval in een woongemeente op bet daarin 
genoemde tijdstip minder dan vijf werkne
mers van de onderneming wonen. 

Artikel 16. 

Strekt zich een b~drijfsinrichting over 
meer dan een gemeente uit, dan wijst de in
specteur, bedoeld in artikel 21, de gemeente 
aan, waar de bedrijfsinrichting geacht wordt 
uitsluitend te zijn gelegen. Ten aanzien van 
de overige gemeenten vindt, voor zoover deze 
bedrijfsinrichting betreft, artikel r 5 geen toe
passing. 
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Artikel r 7. 
(r) De burgemeester ee~er gemeente kan 

aanspraken zijner gemeente op het geheele 
samengestelde grondbedrag of een gedeelte 
daarvan binnen een maand na den aanvang 
van het belastingjaar, onder opgaaf van re
denen, mededeelert aan den in artikel 2 r ge
noemden inspecteur. 

(2) De inspecteur wijkt van een ontvan
gen mededeeling niet af, dan nadat hij te vo
ren den burgemeester i'n de gelegenheid heeft 
gesteld zich daaromtrent te uiten. 

Artikel 18. 

(r) Arbeidsloon in den zin van dit hoofd
stuk is hetgeen daaronder ingevolge het Be
slui t op de Loonbelasting 1940 (No. 224) en 
de ter uitvoering daarvan uitgevaardigde 
voorschriften wordt verstaan, met uitzonde
ring van: 

r) de in artikel 4, tweede lid, onder b, en 
derde lid, onder a, van dat besluit genoemde 
uitkeeringen; 

2) de naar de winst berekende beloonin
gen, als tantiemes en gratificaties; 

3) het arbeidsloon, hetwelk een werkne
mer boven dertig duizend gulden geniet. 

(2) Wordt het bedrijf uitgeoefend door 
een vennootschap of vereeniging, welke niet 
in bet bezit is van rechtspersoonlijkheid, dan 
wordt jaarlijks voor de in het bedrijf werk
zame ·beheerende vennooteh of bestuurders 
der vereeniging in totaal een bedrag van zes 
duizend gulden als arbeidsloon aangemerkt. 

,-Artikel 19. 

( 1) De --ten behoeve van elke gemeente 
verschuldigde belasting w9rdt bepaald door 
het samengestelde grondbedrag of bet ge
deelte daarvan, he.twelk aan de gemeente is 
toegewezen, te vermenigvuldigen met bet 
voor de gemeente vastgestelde vermenigvul
digingscijfer. De gemeente stelt bij een ver
ordening, als bedoeld in artikel 269 der ge
meentewet, v'66r 1 October van het kalender
jaar, voorafgaande aan het belastingjaar, bet 
vermenigvuldigingscijfer vast. Is- v66r dit 
tijdstip geen verordening tot stand gekomen, 
dan geldt bet vermenigvuldigingscijfer van 
het voorafgaande belastingjaar. · 

(2) Het vermenigvuldigingscijfer is voor 
alle ondernemingen in dezelfde gemeente ge
lijk. 

HOOFDSTUK IV. 

Vaststelling van .den aanslag; rechtsmiddelen. 

Artikel 20. 

De ondernemingsbelasting wordt voor elke 
onderneming door den in artikel 2 I bedoelden 
inspecteur in een aanslag vastgesteld, onver
schillig of bet samengestelde grondbedrag aan 
een gemeente wordt toegescheiden of over 
verschillende gemeenten wordt omgeslagen. 

Artikel 21. 
Het bepalen van bet samengestelde grond

bedrag, bet toescheiden daarvan aan een ge
meente en bet verdeelen over verschillende 
gemeenten, gesi:hiedt: 
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1) voor zooveel betreft de ondememin
gen, welke onderworpen zijn aan de vennoot
schapsbelasting, door den inspe~teur , die de 
in artikel 7, eerste lid, ender 1, bedoelde 
winst voor de vennootschapsbelasting vast
stelt; 

2) voor zooveel betreft de overige onder
nemingen, door den inspecteur der belastin
gen, in wiens dienstkring de ondememing of 
het belangrijkste gedeelte daarvan gevestigd 
is• bij het einde van het tijdvak, waarover de 
winst, bedoeld in artikel 7, eerste lid, ender 
2, berekend wordt. 

Artikel 22. 

(1) lndien het samengestelde grondbe
drag over meer dan een gemeente wordt ver
deeld, geeft de inspecteur, alvorens den aan
slag vast te stellen, aan den belastingplichtige 
van het vastgestelde samengestelde grond
bedrag, van de ·verdeeling daarvan, 'met in-

. begrip van de elementen, en van de toe te 
passen vermenigvuldigingscijfers schtiftelijk 
kennis. Deze kennisgeving wordt als een aan
slag in den zin van artikel 26 beschouwd; 
tegen den lateren aanslag staan geen rechts
middelen open. 

(2) Aan elk der daarvoor in aanmerking 
komende gemeenten geeft de inspecteur, 
eveneens alvorens den aanslag vast te stellen, 
schriftelijk kennis van de elementen van de 
verdeeling van het samengestelde grondbe
drag en van het toe te passen vermenigvul
digingscijfer. 

(3) Aan den burgemeester, die overeen
komstig artikfl 17, eerste lid, een aanspraak 
heeft medegedeeld, wordt, indien de inspec
teur deze. aanspraak ten voile verwerpt, hier
van v66r het vaststellen van den aanslag 
schriftelijk kennis gegeven. 

(4) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien geeft de noodige 
voorschriften omtrent de wijze, waarop de 
kennisgevingen, bedoeld in de vorige leden, 
gedaan woroen. 

Artikel 23. 

(1) Binnen een maand na de· dagteeke
ning der kennisgeving, bedoeld in artikel 22, 

tweede of derde lid, kunnen de burgemees
ters, onder overlegging van de kennisgeving, 
tegen de voorgenomen verdeeling of toewij
zing vaR het samengestelde grondbedrag en 
de toe te passen vermenigvuldigingscijfers 
beroep instellen bij den raad van beroep,'bin
nen wiens rechtsgebied de aanslag zal warden 
opgel~d. 

(2) Het beroep kan niet de toepassing 
van Hoofdstuk II betreffen. 

Artilrel 2 4. 
(1) Van de ingekomen beroepschriften, 

bedoeld in artikel 23, alsmede van het door 
den belastingplichtige ingediende beroep
schrift, indien dit op de verhouding van de 
aandeelen der gemeenten in het samengestel- · 
de grondbedrag of de toe te passen vermeriig
vuldigingscijfers betrekking heeft, doet de 
raad van beroep door toezending van een af
schrift bij aangeteekenden brief mededeeling 
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aan de gemeenten, welker aanspraak op het 
samengestelde grondbedrag of een gedeelte 
daarvan bij toewijzing van het beroep veran
dering zal kunr;ien ondergaan, alsmede aan 
den belastingplichtige, indien toewijzing van 

J:tet beroep tot verhooging van de belasti~ zal 
leiden. 

(~) Binnen een 'maand, nadat deze mede
deeling ter post is bezorgd, kunnen de burge
meesters der in het vorige lid bedoelde ge
meenten en de' belastingplichtige hun beden
kingen tegen het ingediende beroepschrift 
schriftelijk ter kennis van den raad van be
roep bnmgen; indien de wensch hiertoe te 
"kennen is gegeven, warden zij bij de monde
linge behandeling van het beroepschrif1: ge
hoord. V66r het verstreken zijn van den ver
melden termijn neemt de raad van beroep 
geen beslissing. 

Artikel 25. 
' (1) Het ingevolge artikel 23 ingediende be

roep wordt beschouwd als een beroep in den 
zin van artikel 26. , 

(2) Afschrift van de uitspraak op het be
roep wordt mede gezonden aan de gemeenten 
en den belastingplichtige, voor zoover zij een 
mededeeling overeenkomstig artikel 24, lid 1, 
ontvingen. 

(3) Tegen de uitspraak van den raad van 
beroep staat geen beroep in cassatie open. 

Artikel 26. 
(1) Voor het doen van aangifte, het vast

stellen van het samengestelde grondbedrag en 
van den aanslag in de belasting, de rechtsmid
delen, het navorderen van belasting, het toe
passen van verhoogin~ van den aanslag, het 
herstellen van onjuiste aanslagen, de kwijt
schelding of vermindering, de strafbepalingen 
en de geheimhouding zijn van toepassing: 

1) voor zooveel betreft de ondememin
gen, onderworpen aan de vennootschapsbe
lasting, de bepalingen, welke voor die belas
ting gelden; 

2) voor zooveel de overige ondememin
gen betreft, de bepalingen, welke daarvoor 
ingevolge J:,et Besluit op de Inkomstenj)elas
ting 1941 gelden. • 

(2) De Secretaris-Generaal van· het De
partement van Financien geeft de noodige 
voorschriften tot aanvulling en uitvoering 
van hetgeen in het vorige lid bepaald is. 

HOOFDSTUK V. 

Bijzondere bepalingen. 

Artikel 27. 
(1) Bedraagt het samengestelde grondbe

drag minder dan vijftig gulden, clan wordt de 
belasting uitsluitend geheven ten behoevevan 
de gemeente, waar de leiding der ondeme
ming gevestigd is. Is deze leiding buiten het 
Rijk gevestigd, dan wordt de belasting ge: 
heven ten behoeve van de gemeente, waar 
zich de belangrijkste binnenlandsche bedrijfs
inrichting van de ondememing bevindt. 

(2) Bedraagt het samengestelde grond
bedrag meer dan vijftig gulden, doch het aan 
een gemeente daarin toe te scheiden gedeelte 
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minder dan vijf gulden, dan wordt dit ge
deelte aan de in het eerste lid genoemde ge
meente toegescheiden. ·· 

(3) Ondergaat een aanslag, waarvan het 
samengestelde grondbedrag is verdeeld, een 
vermindering of wordt deze aanslag geheel of 
gedeeltelijk afgeschreven ef oninbaar geled~n, 
dan wordt, indien het bedrag van de verm,n
dering of van de afschrijving dan wel het on_
inbaar geleden bedrag minder dan vijftig gul
den bedraagt, dit geheele bedrag ten laste 
gebt'acht van de in het eerste, lid genoemde 
gemeente. 

/\rtikel 28. 
(1) Indien een onderneming in den loop 

van een kalenderjaar wordt gestaakt, wordt 
de aanslag voor het op de staking volgende 
belastingjaar onverwijld vastgesteld. Wordt • 
de onderneming gestaakt v66r het tijdstip, 
hetwelk volgens artikel II, tweede lid, voor 
de vaststelling van de waarde van het be
drijfsvermogen in aanmerking· komt, dan 
wordt de waarde van het bedrijfskapitaal be
paald op het bedrag, hetwelk voc:ir ~et t~n 
l:ijde der staking loopende belasbngiaar. m 
aanmerking is genomen; is de ondememmg 
echter eerst in den loop van dit laatste be
lastingjaar aangevangen, dan wordt de waar
de van het bedrijfskapitaal volgens de in ar
tikel II, tweede lid, bedoelde voqrschriften 
op het tijdstip van den aanvang der onder
neming bepaald. 

(2) Heeft een der daarvoor in aanmer
king komende gemeenten op het tijdstip van 
staking het vermenigvuldigingscijfer voor het 
volgende belastingjaar nag niet vastgesteld, 
dan wordt dat· van het ten tijde der staking 
loopende belastingjaar toegepast. 

Artikel 29. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Firiancien kan voorschriften uit
vaardigen, volgens welke de belastingplich
tigen gehouden zijn tot het doen van vooruit
betalingel]. in den loop van het belastingjaar 
op rekening van de op te leggen aanslagen. 
Het vooruit te betalen bedrag wordt als voor
loopige aanslag vastgesteld; de gemeenten 
kunnen hierop geen aanspraken doen gel\fen. 

Artikel 30. 

De Secretaris- Generaal van de Departe
menten van Binnenlandsche Zaken en van 
Financien stellen voor elk geval afzonderlijk 
vast, welk gedeelte van de aanslagen, welke 
ingevolge artikel 16 ten behoeve van de door 
den inspecteur aangewezen gemeente warden 
opgelegd, toekomt aan de andere gemeenten. 

Artikel 31. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financien is bevoegd voor bepaal
de gevallen of groepen v:an gevallen tegemoet 
te komen aan onbillijkheden van overwegen
den aard, welke zich bij de toepassing van 
dit besluit mochten voordoen. 

Artikel 32. 

De Secretarissen-Generaal van de Depar
ternenten van Binnenlandsche Zaken en van 
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Financien geven de noodige voorschriften 
voor de uitkeering aan de gemeenten van het
geen haar ingevolge dit besluit toekomt. 

Artikel 33. 
Voor zoover in dit besluit!niet anders is-be

paald, geven de Secretarissen-Gene1"aal van 
de Depjlrtementen van Binnenlandsch.e Za
ken en van Financien tezamen de ter u,tvoe
ring van dit besluit noodzakelijke voorschrif
ten. 

HOOFDSTUK VI. 

Overgangs- en slotbe.pa/ingen. 

Artikel 34. 
(1) Krachtens dit besluit wordt voor het 

eerst belasting geheven voor het belasting
jaar i942; het vermenigvuldigingscijfer wordt 
voor dit jaar voor alle gemeenten op 2,4 ge
steld. 

(2) De Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Binnenlandsche Zaken 
en van Financien bepalen nader -in welke 
mate en op welke wijze de voor het belasting
jaar i942 geheven belasting aan de gemeen
ten wordt uitgekeerd. 

(3) Met afwijking van artikel 19, eerste 
lid kan voor het belastingjaar i943 het ver
me'nigvuldigingscijfer uiterlijk op 28 Februari 
,:r943 warden vastgesteld. · 

Artikel 35. 
(i) Van de ondernemingep, welke in het 

kalenderjaar i94i zijn gestaakt, wordt geen 
ondernemingsbelasting geheven. 

(2) De bepalingen van artikel 3, eerste en 
tweede lid, van het Liquidatiebesluit 1941 
(No . i 72) zijn voor de ondernemingsbelasting 
van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 36. 
(1) De belasting, bedoeld in artikel 277,_ 

onder c, der gemeentewet, wordt nag slechts 
geheven over belastingjaren, welke v66r 1 

J ap.uari I 942 zijn aangev,angen. 
(2) 'De gemeenten ,verleenen ambtshalve 

ontheffing tot zooveel twaalfde gedeelten der 
in bet eerste lid bedoelde belasting over een 
v66r i Januari i942 aangevangen belasting
jaar, als voile maanden daarvan vallen in het 
kalenderjaar i942. 

Artikel 37. 
Het bepaalde in artikel i47 der gemeente

wet treedt na 31 December i94i buiten wer
king. 

Artikel 38. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als .,Besluit op 

de Ondernemingsbelasting i942". 

's-Gravenhage, 28 April 1942. 
S.-G. v. h. Dep. V. B. z.; K. J . FREDERIKS. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. POSTMA. 

(Uitgeg. 4 Mei r942.) 
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S. S,303 

z6 Juli z942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken betreffende het 
recht van vestiging (V estigingsbesluit). 

Op grand van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verardening No. 3/x940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Het recht van vestiging in of verhui
zing binnen een gemeente kan in buitenge-
wone omstandigheden warden beperkt: · 

1) door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van B innenlandsche Zaken in 
overeenstemming, voor zooveel noodig, met 
de Secretarissen-Generaal van andere De
partementen; 

2) door den burgemeester bij door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche• Zaken, na ingewonnen 
advies van den Commissaris der Pravincie, 
goedgekeurde verordening. 

(2) E en in het eerste lid, onder 2, be
doelde verardening wordt slechts goedge
keurd, indien zij de vestiging in en de ver
huizing binnen de gemeente niet meer be-
1emrriert dan noodzakelijk is voor een biUijke 
verdeeling van de woningruimte over de ge
gadigden. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken be
paalt in bijzondere gevallen of en in hoeverre 
beperkingen, opgelegd overeenkomstig het 
eerste lid, voor bepaalden of onbepaalden 
tijd buiten werking warden gesteld. ~ 

Artikel 2. 

(1) Vestiging in en verhuizing binnen 
de gemeente wordt geacht te hebben plaats 
gehad, zoodra de betrokkene ingevolge artikel 
7, onderscheidenlijk 12, ~an het Besluit Be
volkingsboekhouding, Staatsblad 1936, No. 
342, tot aangifte verplicht is. 

(2) De in het eerste lid van artikel 1 be
doelde beperkingen vermogen de werking 
van de bij of ingevolge de Wet van 17 April 
1887 (Staatsblad No. 67) gegeven voor
schriften niet te belemmeren. De overtreding 
van een verbod tot vestiging of verhuizing, 
als bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt on
verwijld medegedeeld aan de bevoegde orga
nen der politie. 

Artikel 3. 
(1) Hij die in strijd handelt met een 

krachtens artikel 1, eerste lid, gestelde bepa
ling, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste twee maanden of met geldboete van 
ten hoogste driehonderd gulden. 

(2) De bij het eerste lid strafbaar gestel
de handelingen zijn overtredingen. 

(3) Bij veraordeeling wegens verboden 
vestiging in een gemeente kan de rechter te
vens bevelen, dat binnen een door hem te 
bepalen termijn de veraordeelde met de tot 
zijn gezin of samenwoning behoorende per
sonen, die zich in strijd met de krachtens ar-
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tikel 1, eerste lid, gestelde bepalingen heb
ben gevestigd, de gemeente metterwoon ver
late. 

(4) Bij veraordeeling wegens verboden 
verhuizing binnen een gemeente kan de rech
ter tevens bevelen, dat binnen een door hem 
te bepalen termijn de veraordeelde met de 
tot zijn gezin of samenwoning behoorende 
personen, die in strijd met de krachtens arti
ke~ 1, et:rste lid, gestelde bepalingen zijn ver
hutsd, z1ch uit de waning verwijdere. 

(s) Tegen rechterlijke uitspraken op 
grand van dit artikel staat hooger beraep 
noch beraep in cassatie open . 

Artikel 4. 
(1) Hij die opzettelijk niet voldoet aan 

t:en bevel, als bedoeld in het derde of vierde 
ltd van het vorig artikel, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. 

(2) De bij het eerste lid strafbaar gestel
de handelingen zijn misdrijven. 

Artikel 5. 
Met de opsporing van de in de artikelen 3 

en .4 str~fbaar gestelde feiten zijn, behalve 
de m arttkel 141 van het Wetboek van S t raf
vordering genoemde personen, mede belast: 

1) de door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van B innenlandsche Zaken 
aan te wijzen ambtenaren; 

2) de overige ambtenaren der gemeente
politie; 

3) de door den burgemeester aan te wij
zen gemeente-ambtd'naren. 

Artikel 6. 
Bestaande ~laatselijke verardeningen, hou

dende beperkmgen, als bedoeld in artikel r 
eerste lid, verliezen haar geldigheid indie~ 
zij niet binnen drie maanden na het ';n wer
king treden van dit besluit overeenkomstig 
h_~t bepaalde in artikel r, eerste lid, ender 2, 

ztJn goedgekeurd. 
·Artikel 7. 

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

(2) Het wordt aangehaald als ,,Vesti
gingsbesluit". 

's-Gravenhage, r6 Juli 1942. 
S.-G. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

(Uitgeg. z Augustus z942.) 

S. S,375 

20 Juli z942. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen 
van Volksvoorlichting en Kunsten, van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming en van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart betreffende het houden 
van verkoopingen van geschriften, af
beeldingen, spreekrollen en gramofoon
platen. 

Op grand van § 1 der Verardening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verardening No. J/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

4 
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Artikel x. 
(1) Hij die een verkooping organiseert, 

waarop boeken, geschriften, documenten of 
andere geschreven, verveelvoudigde of ge
drukte stukken of afbeeldingen, dan wel 
spreekrollen of gramofoonplaten zullen wor
den aangeboden, behoeft hiertoe een ver
gunning. 

(2) Het voorschrift van het vorige lid is 
niet van toepassing ten aanzien van verkoo
pingen, welke pleats hebben op bevel van of 
namens een door den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nec;lerlandsche gebied (Commi_s
saris-Generaal voor Financien en Economi
sche Zaken) aangestelden bewindvoerder of 
beheerder. 

Artikel 2. 

Het verzoek tot het verkrijgen eener ver
gunning wordt in zesvoud ingediend bij de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken, bin
nen welker gepied de verkooping zal pleats 
hebben, en bevat: 

1) naam en adres van dengeen, die de 
verkooping organiseert; 

2) een volledige opgave der voorwerpen, 
welke op de verkooping zullen worden aan
geboden. 

Artikel 3. 
(1) De vergunning wordt verleend in 

overeenstemming met den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart door den in het be
treffende geval bevoegden Secretaris-Gene
raal van het Departement van Volksvoor
lichting en Kunsten of van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, dan wel door beide Secretarissen
Generaal gemeenschappelijk. De in artikel 2 

bedoelde Kamer van Koophandel en Fabrie
ken geeft aan den betrokkene kennis van de 
beslissing. 

(2) Voor de vergunning zijn rechten ver
schuldigd. Het tarief wordt vastgesteld bij 
bekendmaking van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Volksvoor
lichting en Kunsten, van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming, zoomede van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, en wordt 
in de Nederlandsche Staatscourant afgekon
digd. De rechten worden door de in artikel 2 

bedoelde Kamer van Koophandel en Fabrie
ken te haren bate ingevorderd. 

Artikel 4. 
(1) Verkoopingen mogen eerst worden 

aangekondigd, wanneer de vergunning op 
grond van de artikelen 1, eerste lid, en 3 is 
verleend. 

(2) Het voorschrift van het vorige lid is 
niet van toepassing ten aanzien van de in 
artikel 1, tweede lid, bedoelde verkoopingen. 

(3) Uit de aankondiging moet blijken: 
1) in het geval, bedoeld in het eerste lid, 

wanneer de vergunning is verleend; 
2) in het geval, bedoeld in het tweede lid, 

dat aan een der in artikel 1, tweede lid, be
doelde voorwaarden is voldaan. 

Artikel 5. 
(1) Hij die als organisator van een ver-
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kooping in strijd handelt met de voorschrif
ten van dit besluit, dan wel hij die - al of 
niet als bieder - aan een verkooping deel
neemt, hoewel de aankondiging hiervan de 
in artikel 4, derde lid, voorgeschreven op
gave niet bevat, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste zes maanden en met geld
boete van ten hoogste een duizend gulden of 
met een dezer straffen. 

(2) De bij het vorig lid strafbaar gestelde 
handelingen zijn overtredingen. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 20 Juli 19~2. 

S.-G. Dep. v. V. en K., T. G0EDEWAAGEN. 
S.-G. Dep. v. 0., W. en K ~, J. VAN DAM. 
S.-G. Dep. v. H., N. en S., H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 23 Juli z942.) 

S. S,402. 

30 April z942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Financien betreffende de vennootschaps
belasting (Besluit op de Vennootschaps
belasting 1942). 

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

HOOFDSTUK I. 
Belastingplicht. 

Artikel 1. 

Er wordt een directe belasting geheven 
onder den naam van vennootschapsbelasting. 

Artikel 2. 

(1) Als binnenlandsche belastingplichti
gen zijn aan de belasting onderworpen de 
binnen het Rijk gevestigde: 

1) vennootschappen, welker kapitaal ge
heel of ten deele in aandeelen is verdeeld 
(naamlooze vennootschappen en commandi
taire vennootschappen op aandeelen); 

2) cooperatieve vereenigingen en andere 
vereenigingen op cooperatieven grondslag; 

3) onderlinge verzekeringmaatschappijen, 
alsmede vereenigingen, welke op onderlingen 
grondslag als verzekeraar of kredietinstelling 
optreden; 

4) stichtingen, vereenigingen met rechts
persoonlijkheid, andere privaatrechtelijke 
rechtspersonen en vereenigingen zonder 
rechtspersoonlijkheid, welke niet onder 1, 2 

of 3 vallen, voor zoover zij een bedrijf uit
oefenen; 

5) bedrijven van openbare lichamen, wor
dende hieronder uitsluitend zulke bedrijven 
begrepen, welke geen landbouwbedrijf zijn 
in den zin van artikel 18 van het Besluit op 
de Inkomstenbelasting 1941 (No. 105). 

(2) Voor de toepassing van dit besluit 
wordt onder bedrijf mede verstaan een naar 
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het uiterlijke met bedrijfsuitoefening over
eenkomende werkzaamheid, welke in concur
rentie treedt met bedrijven, uitgeoefend door 
natuurlijke personen, dan wel door lichamen, 
als bedoeld in lid 1, onder 1, 2 of 3. 

(3) Waar een rechtspersoon, een com
manditaire vennoots'chap op aandeelen, een 
vereemgmg zonder rechtspersoonlijkheid, 
dan wel een bedrijf van een openbaar lichaam 
gevestigd is, wordt naar de omstandigheden 
beoordeeld. Heeft de oprichting of het in
stellen plaats gevonden naar Nederlandsch 
recht, dan wordt echter steeds Nederland als 
land van vestiging beschouw~. 

Artikel 3. 
(1) Als buitenlandsche belastingplichti

gen zijn aan de belasting onderworpen de 
niet binnen het Rijk gevestigde rechtsper
sonen, commanditaire vennootschappen op 
aandeelen, vereenigingen zonder rechtsper
soonlijkheid en fondsen (beheeren), welke 

1) binnen het Rijk een landbouwbedrijf 
in den zin van artikel 18 van het Besluit op 
de Inkomstenbelasting 1941 uitoefenen, dan 
wel 

2) met behulp van een binnen het Rijk 
aanwezige vaste inrichting of van een vasten 
vertegenwoordiger, binnen het Rijk een niet 
onder 1 vallend bedrijf uitoefenen, dan wel 

3) binnenlandsche bronnen van inkomen 
hebben in den zin van artikel 39, lid 1, 2°, 

en 3 ° ., van het Besluit op de Inkomstenbe-
lasting 1941. · .. 

(2) De in lid 1 bedoelde fondsen z1Jn de
zulke welke voor de heffing van de belastin
gen ~iet beschouwd warden als deel uitma
kende van het vermogen van natuurlijke per
sonen, van rechtspersonen, van commandi
taire vennootschappen op aandeelen of van 
vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid. 

Artikel 4. 
(1) Binnenlandsche rechtsperso~~n ~n 

vereenigingen zonder rechtspersoonl1Jkhe1d, 
zoomede niet binnen het Rijk gevestigde 
rechtspersonen, commanditaire vennoot
schappen op aandeelen, vereenigingen zond~r 
rechtspersoonlijkheid en fondsen (in den zm 
van artikel 3, lid 2) zijn beperkt belasting
plichtig ter zake van het genieten van onder 
het Besluit op de Dividendbelasting 1941 
(No. n7) vallende o~brengst van effec~en, 
welke niet tot een b1nnenlandsch bednJfs
vermogen behooren. 

( 2 ) Belastingplicht volge~s lid.~ bestaat 
niet voor zoover het gerechttgd ztJn tot de 
opb;engst van de effecten reeds volgens arti
kel 3 of volgens het Besluit op de Inkomsten
belasting 1941 belastingplicht ten gevolge 
heeft. · 

(3) De belastingplicht volgens lid 1 h~e~t 
geen ander gevolg, dan dat de geheven d,vi
dendbelasting niet wordt teruggegeven. De 
overige bepalingen van dit besluit zijn op 
hen, die aldus belastingplichtig zijn, niet van 
toepassing. 

Artikel 5. 
(1) Van de belasting zijn vrijgesteld: 
1) het Staatsbedrijf,der Posterijen, Tele-
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grafie en Telefonie, de Rijkspostspaarbank, 
de Staatsloterij en het Staatsboschbeheer; 

2) rechtspersonen en commanditaire ven
nootschappen op aandeelen, welker bezittin
gen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend be- • 
staan in onroerende goederen, waarvan op de 
wijze, omschreven in artikel 2, lid 2, der Na
tuurschoonwet 1928 is bepaald, dat zij kun
nen warden aangemerkt als landgoederen in 
den zin van artikel 1 dier wet; 

3) rechtspersoonlijkheid bezittende, ten 
behoeve van personeel ingestelde pensioen
fondsen, ~egrafenisfondsen, ziekt~fondsen, 
werklooshe,dsfondsen en ondersteunmgsfond
sen, volgens door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien te ge
ven richtlijnen. 

(2) De vrijstellingen volgens lid 1 geven 
geen aanspraak op teruggaaf van dividend
belasting. 

(3) De vrijstelling, omschreven in lid 1, 

onder 3, geldt slechts ten aanzien van binnen 
het Rijk, <lan wel in Nederlandsch-lndie, Su
riname of Cura~ao gevestigderechtspersonen. 

HOOFDSTUK II. 

Voorwerp der belasting bij binnenlandsche 
belastingp/ichtigen. 

A. Algemeene bepalingen. 

Artikel 6. 

(1) Voorwerp van de belasting is bij de 
binnenlandsche belastingplichtigen het over 
een jaar berekende belastbare bedrag. Dit 
wordt verkregen door de winst over het jaar 
te verminderen met het nog onverrekende 
verlies, dat hij het berekenen van de winst 
over de beide voorafgegane jaren gebleken 
is, en te vermeerderen met de bijtellingen, 
omschreven in de artikelen 19 en 20. 

(2) De winst wordt berekend op den voet 
van de artikelen 8 tot en met 12 en 22 van 
het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941, 
tenzij bij of krachtens dit besluit anders is 
bepaald of tenzij uit het verschil in wezen 
tusschen den belastingplichtige en een na
tuurlijk persoon het tegendeel voortvloeit. 

Artikel 7. 
(1) Waar in dit besluit wordt gesproken 

van jaar, wordt daaronder verstaan het ka
lenderjaar. 

(2) Verricht een belastingplichtige, die 
regelmatig boekhoudt, geregeld jaarlijksche 
afsluitingen, gepaard gaande met een inven~ 
tarisatie, dan treedt echter het boekjaar voor 
het kalenderjaar in de plaats. 

(3) Met het begin - onderscheidenlijk 
het einde - van een jaar wordt gelijkgesteld 
het begin - onderschcidenlijk het einde -
van den belastingplicht. 

(4) Is een belastingplichtige ontbonden, 
dan kan de inspecteur bepalen, dat twee of 
drie jaren te zamen als een jaar zullen war
den beschouwd. Hetzelfde geldt, indien een 
bedrijf in liquidatie getreden is, dat volgens 
artikel 1, ·lid 1, onder 4, den belastingplicht 
teweeggebracht heeft. 

(5) Waar in dit besluit wordt gesproken 



1942 

van ,,de inspecteur", wordt daaronder ver
staan de inspecteur der belastingen. 

Artiket 8. 
Met betrekking tot de in artikel ·2, lid 1, 

onder 1, 2 en 3, genoemde belastingplichtigen 
wordt het geheele vermogen als bedrijfsver
mogen beschouwd. 

B. Vrijgestelde winstbestanddeelen. 

1 . Spoorwegbedrijf; spaarwezen. 

Artikel 9. 
Voor de heffing van de belasting blijven 

buiten aanmerking .de uitkomsten van: 
1) het spoorwegbedrijf der N , V. Neder

landsche Spoorwegen, met inbegrip van het 
locaalspoorwegbedrijf, doch met uitsluiting 
van het tramwegbedrijf ; 

/ ;) het beleggen van toevertrouwde spaar
gelden , indien de belastingplichtigE: zic~ vo~
gens doel en feitelijke werkzaamhe1d mtslm
tend of in belal}grijke mate wijdt aan het be
vorderen van het sparen door kleine spaar
ders of door personeel eener onderneming, 
dan wel van een groep van ondememingen. 
Deze vrijstelling is niet van toepassing, in
dien het beleggen geregeld mede den vorm 
aanneemt van kredietverleening voor be
drij fsdoeleinden. 

2. Deeln.emingen. 

Artikel 10. 

(1) Heeft de belastingplichtige sedert het 
begin van het jaar onafgebroken een aan
merkelijk belang gehad bij een vennootschap, 
waarvan het kapitaal geheel of ten deele in 
aandeelen is verdeeld, dan blijven de ter zake 
van dat belang genoten dividenden buiten 
beschouwing, voor zoover deze niet in min
dering warden gebracht op de boekwaarde 
van het aandeelenbezit. Met betrekking tot 
een deelneming in een vennootschap, welke 
buiten het Rijk gevestigd is, is de vrijstelling 
slechts van toepassing, indien deze vennoot
schap aan een gelijksoortige buiten het R ijk 
geheven belasting onderworpen is. 

(2) Een aanmerkelijk belang in der zin 
van lid 1 wordt aanwezig geacht, indien de 
belastingplichtige voor t en minste een vierde 
gedeelte van het nominaal gestorte kapitaal 
rechtstreeks aandeelhouder is en het aan
deelhouderschap niet wederkeerig is. 

(3) Het voorschrift van lid 1 vindt mede 
toepassing, indien een aanmerkelijk belang 
niet aanwezig is geweest, <loch d e Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
cien verklaard heeft, dat het aandeelenbezit 
een deelneming vertegenwoordigt, en dat het 
aanhouden van deze deelneming in de lijn 
van de normale uitoefening van het bedrijf 
ligt of dat het algemeen belang gediend is 
geweest door het aangaan v an deze deel
neming. 

(4) Lid · 1 is slechts van toepassing 'ten 
aanzien van vennootschappen, welker kapi
taal geheel of ten deele in aandeelen is ver
deeld, onderlinge verzekeringmaatschappijen 
en hiermede gelijk te stellen vereenigingen, 
a lsmede bedrijven van openbare lichamen. 
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3. Beleggingsmaatschap pijen. 

Artikel 11. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien bepaalt, of en in 
hoeverre artikel 10 overeenkomstige toepas
si'ng vindt met betrekking tot beleggings
maatschappijen, ook al is een aanmerkelijk 
belang niet aanwezig. · 

(2) Onder beleggingsmaatschappijen war
den verstaan· naamlooze vennootschappen, 
welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend de 
verkrijging, het bezit, het beheer en de ver
vreemding van effecten, ten doe! hebben. 

4. Winsten bij reorganisatie. 

Artikel 12 . 

B uiten beschouwing bij het berekenen van 
de winst blijft de vermogensvermeerdering, 
ontstaan door het prijsgeven van rechten yan 
schuldeischers ter bevordering van een reor
ganisatie van den belastingplichtige. 

C . Bedrijfskosten. 
Artikel 13 . 

Bij het bepalen van de winst warden de 
volgende posten als bedrijfskosten beschouwd, 
onverminderd hetgeen in het Besluit op de 
Inkomstenbelasting 1941 is bepaald: 

1) bij alle belastingplichtigen: 
a. aandeelen in de winst (tantiemes), aan 

bestuurders en verder personeel toegekend 
ter zake van in het bedrijf verrichten arbeid, 

b. - aandeelen in de winst, toekomende aan 
houders van winstdeelende. obligatien, welke 
ni'et aan oprichters, stichters, aandeelhoude,rs, 
leden of deelnemers als zoodanig zijn uitge
reikt, 

c. nandeelen in de winst , toekomende aan 
verleeners van een concessie of van een licen
tie op een octrooi en aan andere dergelijke 
personen of lichamen als zoodanig; 

2) bij vennootschappen, welker kapitaal 
geheel of t en deele in aandeelen is verdeeld: 

a. de kosten van het plaatsen van aan
deelen, behalve voor zoover deze kosten ge
dekt kunnen worden uit het opgeld, bij de 
uitgifte bedongen, 

b. het aandeel in de winst, aan de voor 
het geheel aansprakelijke vennooten eener 
commanditaire vennootschap op aandeelen , 
als zoodanig, toekomende; 

3) bij verzekeringondememingen: 
a. bet aandeel in de winst, aan v erzeker

den als zoodanig toekomende, 
b . de, ter zake v an loopende verzekerings 

overeenkomsten, door de techniek van het 
verzekeringsbedrijf geboden vergrooting van 
reserves, volgens door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Financien ge
stelde regelen; 

4) bij cooperatieve vereenigingen en an
dere vereenigingen op cooperatieven grond-

• slag: 
· a. aandeelen in de winst ( prijs- of loon

bijslagen), aan de leden toegekend naar den 
maatstaf van de door hen in het jaar jegens 
de vereeniging verrichte leveringen van goe
deren of andere p raestatien - verplich te ka
pitaalverstrekking daaronder niet begrepen 
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- verminderd met hetgeen aan de leden 
minder zou zijn toegekend, indien ook aan 
de niet-leden, die. soortgelijke praestatien 
hebben verricht, te dezer zake een aandeel 
in de winst zou zijn toegekend op denzelfden 

•voet als aan de leden, 
b. aandeelen in de winst (afnemersdivi

denden), aan de leden toegekend naar den 
maatstaf van hun aandeel in den omzet der 
vereeniging over het jaar, verminderd met 
hetgeen aan de leden minder zou zijn toege
kend, indien ook aan de niet-leden, die van 
de vereeniging hebben gekocht, gehuurd of 
diensten afgenomen, te dezer zake een aan
deel in de winst zou zijn toegekend op den
zelf den voet als aan de leden, 

met dien verstande, dat deze bepalingen 
niet gelden, voor zoover op de inleggelden 
minder dan een redelijke interest, berekend 
over het zuivere vermogen bij het begin van 
het jaar, wordt uitgekeerd. 

D. Onttrekkingen; niet voor aftrek vatbare 
uitgaven. 

Artikel 14. 
Met onttrekkingen in den zin van artikel 

9, lid 2, van het Besluit op de Inkomsten
belasting 1941 worden gelijkgesteld: 

1) de niet onder artikel 13 vallende on
middellijke of middellijke uitdeelingen van 
winst, onder welken naam of in welken vorm 
ook gedaan - daaronder begrepen de aan
deelen in de winst, uitgekeerd op winst- of 
amortisatiebewijzen, welke zijn uitgereikt aan 
schuldeischers ter delging van hun schuldv_pr
dering - ; 

2) de niet onder artikel 13 vallende uit; 
keeringen, welke gedaan worden ingevolge 
voorschrift, vervat in den stichtingsbrief, de 
statuten, het reglement of de andere over
eenkon,:,tige akte; 

3) de vennoo.tschapsbelas~~ng en _de ve:
mogensbelasting, alsmede gehJksoorttge but
ten het Rijk geheven belastingen, indien voor 
den belastingplichtige te dier zake een ver
lichting ter voorkoming van dubbele belas
ting van toepassing is; 

4) de belooningen - met inbegrip van 
aanspraken op toekomstige of voorwaarde
lijke uitkeeringen - welke worden toegekend 
voor de werkzaamheid van commissarissen, 
gecommitteerden of andere dergelijke met 
het toezicht op de bestuurders of de beheer
ders belaste natuurlijke of rechtspersonen; 

5) de uitgaven te algemeenen nutte en 
die voor liefdadige, kerkelijke en dergelijke 
doeleinden; 

6) vaste interessen op verplichte inleg
gelden van cooperatieve vereenigingen en an
dere vereenigingen op cooperatieven grond
slag, vaste interessen op aandeelen in waar
borgfondsen en, in het algemeen, alle vaste 
interessen op verplichte kapitaalverstrekkin
gen door leden, deelnemers of aandeelhou
ders als zoodanig. 
E. Bedragen, welke niet ten volle- als be

drijfskosten worden aangemerkt. 
Artikel 15. 

Met bedrijfskosten wordt geen rekening 
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gehouden, voor zoover zij verband houden 
met gedeelten van de winst, welke niet aan 
de belasting zijn onderworpen. 

F. Aftrek van verlies. 

Artikel 16. 
(1) Bij het vaststellen van de onverre

kende verliezen van vorige jaren en van het 
volgens artikel 20 op de positieve herleide 
overgangsreserve in mindering te brengen 
verlies van het jaar zelf blijven de bepalingen 
van de artikelen 12 en 14, onder 4, buiten 
toepassing. . _ . . . 

(2) Verliezen uit vonge Jaren ZtJn met 
voor aftrek vatbaar, zoolang zulke verlie2;en 
kunnen worden verrekend met een herle1de 
overgangsreserve, als bedoeld in Hoofdstuk 
II van het Invoeringsbesluit Vennootschaps
belasting 1942. 

G. Zetelverplaatsing naar een plaats buiten 
het Rijk. 

Artikel 17. 
(1) Eindigt de belastingplicht_ ~oor ver

andering van het land van vesttgmg, dan 
wordt het zuiver bedrijfsvermogen geacht on
middellijk v66r deze verandering te zijn uit
gedeeld voor andere dan bedrijfsdoeleinde1:: 

(2) De activa en passiva worden daarbtJ 
steeds geschat op de in artikel 10, l~d 2, van 
het Besluit op de Inkomstenbelastmg 1941 
omschreven bedrijfswaarde. 

H. Overdracht van alle bestanddeelen van 
het zuivere vermogen. 

Artikel 18. 
( 1 ) Indien alle bestanddeel~ri v_an _het 

zuivere vermogen van een belastmgphchttge, 
vallende onder artikel 2, lid 1, onder 1, 2 of 
3, worden overgenomen door een of meer 
anderen, dan wordt aangenomen, dat ee~ 
jaar is geeindigd. Het zuiver vermogen btJ 
het einde van dit jaar wordt gesteld op de 
geldswaarde van de tegenpraestatie van den 
ovememer - beoordeeld naar het tijdstip 
van de overneming -, verminderd met het
geen van deze tegenpraestatie als uitdeeling 
van den belastingplichtige beschouwd moet 
worden dan wel door den belastingolichtige 
zelven ~ntvangen en uitgedeeld is. 

(2) De ter zake van de ove:dracht be
haalde winst blijft voor de heffmg van de 
belasting buiten aanmerking, vo?_r zoover de 
volgende voorwaarden vervuld z1Jn: 

1) alle bestanddeelen van het zuive~e 
vermogen eener vennootschap, welker kapt
taal geheel of ten deele in aandeelen is v~r
deeld, gaan over op een a1;dere zoodamge 
vennootschap tegen toekenmng van aandee
len in de ovememende vennootschap; 

2 ) de latere heffing van vennootschaps
belasting over deze winst is verzekerd. 

I. Bijtellingen. 

Artikel 19. 
( 1 ) Is het bedrag, hetwelk overblijft na 

den bij artikel 6, lid 1, be~o_elden aftrek van 
verlies, kleiner dan het mm1mum belastbare 
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bedrag, berekend op den voet van de leden 
2 en 3, dan wordt het na dien aftrek over
blijvende bedrag verhoogd tot dat minimum. 

(2) Het minimum van het belastbare be
drag is de som van: 

x) de onder artikel x4, onder x en 6, val
lende bedragen over het jaar, voor zoover zij 
gezamenlijk meer bedragen dan vier ten hon
derd van: 

a. het op de aandeelen gestorte kapi
taal, of 

b. het bedrag van de verplichte inleggel
den, of 

c. het bedrag van de waarborgfondsen 
der onderlinge verzekeringmaatschappij of 
der vereeniging, welke op onderlingen grond
slag als verzekeraar of als kredietinstelling 
optreedt, of 

d. - indien a noch b noch c van toepassing 
is - het bedrag van het voor de vermogens
belasting vastgestelde zuivere vermogen, 

een en antler naar den toestand bij het 
einde van het jaar; 

2) de belooningen over het jaar, toege
kend wegens in artikel x4, onder 4, bedoelde 
werkzaamheid; 

3) de belooningen over het jaar, welke 
aan bestuurders, beheerders en andere leden 
van het leidende personeel zijn toegekend, 
voor zoover deze bedragen buiten redelijke 
verhouding staan tot den daarvoor verrich
ten arbeid. 

(3) Liquidatie-uitkeeringen blijven voor 
de toepassing van lid 2, onder x, buiten be
schouwing. 

(4) Bedragen, welke eerst na af!oop van 
het jaar worden vastgesteld, worden steeds 
geacht betrekking te hebben op het jaar, aan 
de vaststelling voorafgaande. 

(5) Ten aanzien van beleggingsmaat
schappijen in den zin van artikel n , lid 2, 
kan de Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien bepalen, dat het in lid 
2 omschreven bedrag van 4 ten honderd ver
hoogd wordt tot het bedrag, hetwelk inge
volge de artikelen xo en n buiten beschou
wing blijft. 

Artikel 20. 
(x) Het volgens de overige bepalingen 

van dit hoofdstuk berekende bedrag wordt 
vermeerdi:rd met hetgeen op den voet van 
de leden 2 en 3 van dit artikel op de herleide 
overgangsreserve in mindering geb~acht dient 
te worden, voor zoover dit niet bestaat in 
vennootschapsbelasting. 

(2) In mindering van de herleide o'ver
gangsreserve worden gebracht de op het jaar 
be~ekking hebbende, onder artikel x4 - met 
uitzondering van onder 3 - vallende bedra
gen, voor zoover zij niet kunnen worden ge
dekt uit het zuiver vermogen bij het einde 
van het jaar, nadat dit verminderd is met: 

x) het op de aandeelen gestorte kapitaal, 
de verplichte inleggelden of de waarborg
fondsen, bij het einde van het jaar; 

2) de herleide overgangsreserve bij het 
einde van het jaar, na aftrek van het daarop 
in mindering te brengen verlies over het jaar. 

(3) Het gedeelte van de vennootschaps
belasting, hetwelk ingevolge lid x verschul-
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digd is, wordt mede op de herleide overgangs
reserve in mindering gebracht. 

- (4) Heeft artikel Hl geen toepassing ge
vonden, dan wordt het belastbare bedrag ten 
minste gesteld op hetgeen volgens de leden 
x tot en met 3 dient te worden bijgeteld. 

HOOFDSTUK III. 

Voorwerp der belasting bij buitenlandsche 
belastingplichtigen. 

Artikel u . 
Voorwerp van de belasting is bij de buiten

landsche belastingplichtigen het over een jaar 
berekende gezamenlijke zuivere bedrag, door 
hen genoten uit hoofde van binnenlandsche 
bronnen van inkomen, als bedoeld zijn in 
artikel 39, lid x, van het Besluit op de In
komstenbelasting x94x, dit bedrag vermin
derd met : 

x) de onverrekende verliezen van vorige 
jaren in den zin van artikel x6, lid x, x 0 

., van 
het Besluit op de Inkomstenbelasting x94x, 
uit hoofde van binnenlandsche bronnen van 
inkomen, en 

2) de niet met het verwerven van zuivere 
opbrengsten of andere inkomsten in verband 
staande interessen van schulden, welke ver
zekerd zijn door hypotheek op een binnen het 
Rijk gevestigde onroerende zaak. 

Artikel 22. 
De volgende verrichtingen van niet binnen 

het Rijk gevestigde vervoerondememingen 
word en in· geen geval aangemerkt als ui toefe
ning van een bedrijf binnen het Rijk : 
• x) het vervoer te water en door de lucht 
van personen en goederen tusschen Neder
landsch-Indie, Suriname en Curac;ao en het 
buitenland eenerzijds en plaatsen in Neder
land anderzijds; 

2) het exploiteeren van baanvakken van 
spoor- ~n tramlijnen tusschen de grens en 
het naast bij de grens gelegen station, mits 
in het land, waar de ondememing gevestigd 
is, door Nederlandsche ondernemingen ge
lijke vrijstelling wordt genoten. 

Artikel 23. 
(x) De bepalingen van Hoofdstuk II van 

het Besluit op de Inkomstenbelasting x94x 
vinden ook ten aanzien van buitenlandsche 
belastingplichtigen overeenkomstige toepas
sing, voor zoover het tegendeel niet uit de 
artikelen 2X en 22; uit het verschil in wezen 
tusschen den belastingplichtige en e e n na
tuurlijk persoon of uit de volgende leden van 
dit artikel volgt. . 

(2) Bij het bepalen van de winst worden 
ook de artikelen 9 tot en met u in aanmer
king genomen. De artikelen x3 tot, en met x6 
zijn mede van toepassing, met dien verstan
de, dat de belooningen van commissarissen 
- voor zoover zij van de winst onafhankelijk 
zijn - steeds geacht worden niet met bin
nenlandsche bronrn;n van inkomen in ver
band te staan. 

(3) Het binnenlandsche bedrijfsvermogen 
wordt als een afzonderlijk bedrijfsvermogen 
beschouwd. 
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HOOFDSTUK IV. 

Aanslag; vooruitbetaling. 

Artikel 24. 
(1) De binnenlandsche belastingplichti

gen worden aangeslagen in de gemeente, waar 
zij bij het einde van het jaar gevestigd zijn. 

(2) In welke gemeente een binnenlandsch 
belastingplichtige gevestigd is, wordt naar de 
omstandigheden beoordeeld, met dien ver
stande, dat een belastingplichtige, die binnen 
het Rijk ~en bedrijf uitoefent, geacht wordt 
te zijn gevestigd ter plaatse; waar het bedrijf, 
of het belangrijkste gedeelte van het bedrijf, 
wordt-uitgeoefend. _ 

(3) De buitenlandsche belastingplichti
gen, alsmede de binnenlandsche belasting
plichtigen, die hun bedrijf rondvarend of 
rondtrekkend uitoefenen, worden aangesla
gen in de gemeente, door den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
cien te bepalen. 

(4) De aanslagen worden geregeld door 
den inspecteur. Belastbare bedragen, welke 
niet tot een aanslag leiden, worden door den 
inspecteur vastgesteld uitsluitend op verzoek 
van de bestuurders van den belastingplich
tige. 

Artikel 25. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financien kan voorschriften uit
vaardigen, volgens welke de belastingplich
tigen gehouden zijn tot het doen van vooruit
betalingen op rekening van de op te leggen 
aanslagen. Het vooruit te betalen bedrag 
wordt als voorloopige aanslag vastgesteld. 

HOOFDSTUK V. 

Tarief. 

Artikel 26. 
Voor de toepassing van het tarief wordt 

het belastbare bedrag naar beneden afgerond 
tot een tiental guldens. 

Artikel 27. 
(1) De vennootschapsbelasting wordt ge

heven volgens het onderstaande tarief: 

B elastbaar bedrag. 

I. niet meer dan f 3 7 500 

2. meer dan f 37 500, 
doch niet meer dan 
f 44 IIO • 

en bovendien over het 
gedeelte boven f 3 7 500 

Belastingpercen
tage. 

30 

30 

50 

1942 

3. meer dan f 44 uo,j 
doch niet meer dan 
f 75 000 

II 
37½ 

4. meer dan f 75 ooo, 
doch niet meer dan 
f 100 000 37½ 

en bovendien over het 
gedeelte boven f 75 ooo 50 

5. meer dan f 100 ooo, 
doch niet meer dan 
f 375 000 50 

6. meer dan f 375 ooo, 
doch niet meer dan 
f 441 170 50 

en bovendien over het 
~edeelte boven f 375 ooo . \ 

\ 
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7. meer dan f 441 170 . 55 

(2) Het tarief wordt onveranderd toege
past, indien het jaar korter of !anger dan 
twaalf maanden heeft geduurd. 

Artikel 28. 
(1) Is een gedeelte van het belastbare 

bedrag van een binenlandschen belasting
plichtige in Nederlandsch-Indie, Suriname 
of Curac;ao aan een overeenkomstige belas
ting onderworpen, dan wordt de volgens ar
tikel 27 berekende belasting verminderd met 
het bedrag, hetwelk verkregen wordt door 
artikel 2 7 op dat gedeelte afzonderlijk toe te 
passen. 

(2) In gevallen, waarin voor natuurlijke 
personen voorschriften ter voorkoming van 
dubbele inkomstenbelasting tusschen Neder
land en een vreemden Staat gelden, vinden 
deze overeenkomstige toepassing voor de 
vennootschapsbelasting. Voor zoover bij die 
voorschriften de nationaliteit van den belas
tingplichtige van belang is, wordt de belas
tingp!ichtige geacht de nationaliteit te heb
ben van het grondgebied, naar welks recht 
dezelve is opgericht of ingesteld. 

HOOFDSTUK VI. 

Aangifte. 

Artikel 29. 
(1) De bestuurders van een belasting

plichtige zijn verplicht aangifte te doen bin
nen een maand na de vaststelling van de jaar
stukken, doch uiterlijk binnen zes maanden 
na het einde van het jaar. De termijn voor 
het inleveren van de aangifte kan door den 
inspecteur worden verlengd. 

(2) De aangifte wordt gedaan door het 
inleveren van een onderteekend aangiftebil
jet ten kantore van den inspecteur, binnen 
wiens dienstkring de aanslag moet worden 
opgelegd. De Secretaris-Generaal · van het 
Departement van Financien stelt het formu
lier voor. het aangiftebiljet vast. 

(3) Het biljet wordt, hetzij ambtshalve, 
hetzij op verzoek, verstrekt door den inspec
teur. Het wordt duidelijk, stellig en zonder 
voorbehoud naar waarheid ingevuld. 
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-S. S.403. 

.30 April z942. BESLUIT van den Sccreta
ris-Generaal van het Departeljllent van 
Financien betreffende een vermogens
belasting (Besluit op de Vermogensbe
lasting 1942). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/19if0 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder-
1andsche gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I . 

Belastingplicht. 

Artikel 1. 

De in de volgende artikelen van dit hoofd
stuk omschreven belastingplichtigen zijn on
derworpen aan een directe belasting, welke, 
-evenals de krachtens de Wet op de Vermo
gensbelasting 1892 geheven belasting, den 
naam van vermogensbelasting draagt. 

Artikel 2. 

( 1) Als binnenlandsche belastingplichti
gen zijn aan de belasting onderworpen de 
binnen het Rijk gevestigde rechtspersonen, 
commanditaire vennootschappen op aandee
len, vereenigingen zonder rechtspersoor.ilijk
heid en kredietbedrijven van openbare hcha
men welke aan de vennootschapsbelasting 
zijn 'onderworpen. 

(2) Waar een rechtspersoon, een com
manditaire vennootschap op aandeelen, een 
vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid of 
een kredietbedrij f van een openbaar lichaam 
is gevestigd, wordt naar de omstandigheden 
beoordeeld. Heeft de oprichting of het instel-
1en plaats gevonden naar Nederlandsch recht, 
dan wordt echter steeds Nederland als land 
van vestiging beschouwd. 

Artikel 3. 
(1) Als buitenlandsche belastingplich

tigen zijn aan de belasting onderworpen de 
niet binnen het Rijk gevestigde rechtsperso
nen, commanditaire vennootschappen op 
aandeelen, vereenigingen zonder rechtsper
soonlijkheid en fondsen (beheeren), welk_C:: 

1) binnen het Rijk een landbouwb~dnJf 
in den zin van artikel 18 van het Beslmt op 
de · Inkomstenbelasting 1941 (No. 105) uit
-0efenen, dan we! 

2) met behulp van een binnen het Rijk 
aanwezige vaste inrichting of van een vasten 
vertegenwoordiger, binnen het Rijk een niet 
onder 1 vallend bedrijf uitoefenen, dan wel 

3) binnenlandsche vermogensbestan~dee-
1en in den zin van artikel n, lid 2, bez,tten. 

(2) De in lid 1 bedoelde fondsen zijn de
zulke welke voor de heffing van de belastin
gen ~iet beschouwd worden als dee! uitma
kende van het vermogen van natuurlijke per
-sonen, van rechtspersonen, van commandi
taire vennootschappen op aandeelen of van 
vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid. 

(3) Tot de buitenlandsche belastingplich
tigen behooren niet zij, die van de vennoot
schapsbelasting zijn vrijgesteld bij of krach-
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tens artikel 5, lid 1, onder 2, van het Besluit 
op de Vennootschapsbelasting 1942 (No. 51) . 

Artikel 4. 
(1) Onverminderd hetgeen bepaald is bij 

artikel 5 van het Besluit op de Vennoot
schapsbelasting 1942 in verband met de arti
kelen 2 en 3 van het tegenwoordige besluit, 
zijn van de belasting vrijgesteld de niet in 
het buitenland gevestigde: 

1) instellingen, welke het circulatiebank
bedrijf uitoefenen; 

2) rechtspersonen, waarvan uitsluitend 
open bare lichamen - andere dan buitenland
sche - aandeelhouders, deelgenooten of le
den zijn; wordende rechtspersonen, welke 
krachtens het onder 3 bepaalde van de ver
mogensbelasting zijn vrijgesteld, met open
bare lichamen gelijkgesteld; 

3) stichtingen, waarvan de bestuurders 
uitsluitend door of namens openbare licha
men - andere dan buitenlandsche - worden 
benoemd en ontslagen en welker zui=r ver
mogen bij ontbinding uitsluitend overgaat op 
zulke publiekrechtelijke lichamen of op 
rechtspersonen, welke volgens het onder 2 

of 3 bepaalde, van de belasting zijn vrijge
steld; 

4) publiekrechtelijk georganiseerde spaar
bankinstellingen. 

(2) De vrijstellingen, verleend bij lid 1, 
onder 2 en 3, zijn niet van toepassing voor 
zoover de rechtspersoon. een bankbedrijf -
in den ruimsten zin genomen - uitoefent. 

HOOFDSTUK II. 

Voorwerp der belasting bij binnenlandsche 
belastingplichtigen. 

Artikel 5. 
(1) Voorwerp van de belasting is bij de 

binnenlandsche belastingplichtigen het zui
vere bedrijfsvermogen bij het begin van het 
jaar. 

(2) Het geheele vermogen wordt als be
drijfsvermogen beschouwd met betrekking 
tot vennootschappen, welker kapitaal geheel 
of ten deele in aandeelen is verdeeld, coope
ratieve vereenigingen en andere vereenigin
gen op cooperatieven grondslag, onderlinge 
verzekeringmaatschappijen en vereenigingen, 
welke op onderlingen grondslag als verzeke
raar of kredietinstelling optreden. 

Artikel 6. 
(1) Waar in dit besluit wordt gesproken 

van jaar, wordt daaronder verstaan het ka
lenderjaar. 

(2) Verricht een belastingplichtige, die 
regelmatig boekhoudt, geregeld jaarlijksche 
afsluitingen, gepaard gaande met een inven
tarisatie, dan treedt echter het boekjaar voor 
het kalenderjaar iri de plaats. 

(3) Met het begin - onderscheidenlijk 
het einde - van een jaar wordt gelijkgesteld 
het begin - onderscheidenlijk het einde -
van cl.en belastingplicht. 

Artikel 7. 
(1) Het voor de vermogensbelasting in 

aanmerking te nemen zuivere bedrijfsvermo-
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HOOFDSTUK IV. 

Aanslag; vooruitbeta/ing. 

Artikel 24. 
(x) De binnenlandsche belastingplichti

gen worden aangeslagen in de gemeente, waar 
zij bij het einde van het jaar gevestigd zijn. 

(2) In welke gemeente een binnenlandsch 
belastingplichtige gevestigd is, wordt naar de 
omstandigheden beoordeeld, met dien ver
stande, dat een belastingplichtige, die binnen 
het Rijk ~en bedrijf uitoefent, geacht wordt 
te zijn gevestigd ter plaatse, waar het bedri_jf, 
of het belangrijkste gedeelte van het bedrijf, 
wordt-uitgeoefend. _ 

(3) De buitenlandsche belastingplichti
gen, alsmede de binnenlandsche belasting
plichtigen, die hun bedrijf rondvarend of 
rondtrekkend uitoefenen, worden aangesla
gen in de gemeente, door den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
cien te bepalen. 

(4) D e aanslagen worden geregeld door 
den inspecteur. Belastbare bedragen, welke 
niet tot een aanslag leiden, worden door den 
inspecteur vastgesteld uitsluitend op verzoek 
van de bestuurders van den belastingplich
tige. 

Artikel 25. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financien kan voorschriften uit
vaardigen, volgens welke de belastingplich
tigen gehouden zijn tot het doen van vooruit
betalingen op rekening van de op te leggen 
aanslagen. Het vooruit te betalen bedrag 
wordt als voorloopige aanslag vastgesteld. 

HOOFDSTUK V. 

Tarief. 

Artikel 26. 
Voor de toepassing van het tarief wordt 

het belastbare bedrag naar beneden afgerond 
tot een tiental guldens. 

Artikel 27. 
(x) De vennootschapsbelasting wordt ge

heven volgens het onderstaande tarief: 

B elastbaar bedrag. 

x. niet meer dan f 37 500 

2. meer dan f 37 500, 
doch niet meer dan 
f 44 HO • 

en bovendien over het 
gedeelte boven f 37 500 

Belastingpercen
tage. 

30 

30 

50 

1942 

3. meer dan f 44 no,J 
doch niet meer dan 
f 75 000 . .... I 37½ 

4· meer dan f 75 000, 
doch niet meer dan 
f xoo 000 37½ 

en bovendien over het 
gedeelte boven f 75 ooo 50 

5. meer dan f xoo ooo, 
doch niet meer dan 
f 375 000 50 

6. meer dan f 375 ooo, 
doch niet meer dan 
f 44x x70 50 

en bovendien over het 
gedeelte boven f 375 ooo . \ 

\ 
331/s 

7. meer dan f 44x x70 . SS 

(2) Het tarief wordt onveranderd toege-
past, indien het jaar korter of !anger dan 
twaalf maanden heeft geduurd. 

Artikel 28. 
(x) Is een gedeelte van het belastbare 

bedrag van een binenlandschen belasting
plichtige in Nederlandsch-Indie, Suriname 
of Cura!;ao aan een overeenkomstige belas
ting onderworpen, dan wordt de volgens ar
tikel 2 7 berekende belasting verminderd met 
het bedrag, hetwelk verkregen wordt door 
artikel 2 7 op dat gedeelte afzonderlijk toe te 
passen. 

(2) In gevallen, waarin voor natuurlijke 
personen voorschriften ter voorkoming van 
dubbele inkomstenbelasting tusschen Neder
land en een vreemden Staat gelden, vinden 
deze overeenkomstige toepassing voor de 
vennootschapsbelasting. Voor zoover bij die 
voorschriften de nationaliteit van den belas
tingplichtige van belang is, wordt de belas
tingplichtige geacht de nationaliteit te heb
ben van het grondgebied, naar welks recht 
dezelve is opgericht of ingesteld. 

HOOFDSTUK VI. 

Aangifte. 

Artikel 29. 
(x) De bestuurders van een belasting

plichtige zijn verplicht aangifte te doen bin
nen een maand na de vaststelling van de jaar
stukken, doch uiterlijk binnen zes maanden 
na het einde van het jaar. De termijn voor 
het inleveren van de aangifte kan door den 
inspecteur worden verlengd. 

(2) De aangifte wordt gedaan door bet 
inleveren van een onderteekend aangiftebil
jet ten kantore van den inspecteur, binnen 
wiens dienstkring de aanslag moet worden 
opge!egd. De Secretaris-Generaal · van het 
Departement van Financien stelt het formu
lier voor het aangiftebiljet vast. 

(3) Het biljet wordt, hetzij ambtshalve, 
hetzij op verzoek, verstrekt door den inspec
teur. Het wordt duidelijk, stellig en zonder 
voorbehoud naar waarheid ingevuld. 

; 
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S. S.403. 

.30 April z942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Financien betreffende een vermogens

. belasting (Besluit op de Vermogensbe-
lasting 1942). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/19,ro van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I. 

Belastingplicht. 

Artikel x. 
De in de volgende artikelen van dit hoofd

cstuk omschreven belastingplichtigen zijn on
derworpen aan een directe belasting, welke, 
evenals de krachtens de Wet op de Vermo
gensbelasting 1892 geheven belasting, den 
naam van vermogensbelasting draagt. 

Artikel 2. 

(1) Als binnenlandsche belastingplichti
·gen zijn aan de belasting onderworpen de 
binnen het Rijk gevestigde rechtspersonen, 
commanditaire vennootschappen op aandee
len, vereenigingen zonder rechtspersoonlijk
heid en kredietbedrijven van openbare licha
men, welke. aan de- vennootschapsbelasting 
zijn onderworpen. 

(2) Waar een rechtspersoon, een com
manditaire vennootschap op aandeelen, een 
vereeniging zcinder rechtspersoonlijkheid of 
een kredietbedrijf van een openbaar lichaam 
is gevestigd, wordt naar de omstandigheden 
beoordeeld. Heeh de oprichting of het instel-
1en plaats gevonden naar Nederlandsch recht, 
dan wordt echter steeds Nederland als land 
van vestiging beschouwd. 

Artikel 3. 
(1) Als buitenlandsche belastingplich

tigen zijn aan de belasting onderworpen de 
niet binnen het Rijk gevestigde rechtsperso
nen, commanditaire vennootschappen op 
aandeelen, vereenigingen zonder rechtsper
.soonlijkheid en fondsen (beheeren) , welk_1;: 

1 ) binnen het Rijk een landbouwbi:dnJf 
in den zin van artikel 18 van het Besluit op 
de · Inkomstenbelasting 1941 (No. 'ms) uit
-oefenen, dan we! 

2) met behulp van een binnen het Rijk 
aanwezige vaste inrichting of van een vasten 
vertegenwoordiger, binnen het Rijk een niet 
onder 1 vallend bedrijf uitoefenen, dan wel 

3) binnenlandsche vermogensbestanddee
len in den zin van artikel n, lid 2, bezitten. 

(2) De in lid 1 bedoelde fondsen zijn de
zulke welke voor de heffing van de belastin
gen ~iet beschouwd worden als deel uitma
kende van het vermogen van natuurlijke per
sonen, van rechtspersonen, van commandi
taire vennootscliappen op aandeelen of van 
vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid. 

(3) Tot de buitenlandsche belastingplich
tigen behooren niet zij, die van de vennoot
schapsbelasting zijn vrijgesteld bij of krach-

tens artikel 5, lid 1, onder 2, van het Besluit 
op de Vennootschapsbelasting 1942 (No. 51) . 

Artikel 4. 
(1) Onverminderd hetgeen bepaald is bij 

artikel s van het Besluit op de Vennoot
schapsbelasting 1942 in verband met de arti
kelen 2 en 3 van het tegenwoordige besluit, 
zijn van de belasting vrijgesteld de niet in 
het buitenland gevestigde: 

1) instellingen, welke het circulatiebank
bedrijf uitoefenen; 

2) rechtspersonen, waarvan uitsluitend 
open bare lichamen - andere dan buitenland
sche - aandeelhouders, deelgenooten of le
den zijn; wordende rechtspersonen, welke 
krachtens het onder 3 bepaalde van de ver
mogensbelasting zijn vrijgesteld, met open
bare lichamen gelijkgesteld; 

3) stichtingen, waarvan de bestuurders 
uitsluitend door of namens openbare licha
men - andere dan buitenlandsche - worden 
benoemd en ontslagen en welker zuhrer ver
mogen bij ontbinding uitsluitend overgaat op 
zulke publiekrechtelijke lichamen of op 

· rechtspersonen, welke volgens het onder 2 

of 3 bepaalde, van de belasting zijn vrijge
steld; 

4) publiekrechtelijk georganiseerde spaar
bankinstellingen. 

(2) De vrijstellingen, verleend bij lid 1, 
onder 2 en 3, zijn niet van toepassing voor 
zoover de rechtspersoon. een bankbedrijf -
in den ruimsten zin genomen - uitoefent. 

HOOFDSTUK II. 

Vooqverp der belasting bij binnenlandsche 
belastingplichtigen. 

Artikel 5. 
(1) Voorwerp van de belasting is bij de 

binnenlandsche belastingplichtigen het zui
vere bedrijfsvermogen bij het begin van het 
jaar. 

(2) Het geheele vermogen wordt als be
drijfsvermogen beschouwd met betrekking 
tot v'ennootschappen, welker kapitaal geheel 
of ten deele in aandeelen is verdeeld, coope
ratieve vereenigingen en andere vereenigin
gen op cooperatieven grondslag, onderlinge 
verzekeringmaatschappijen en vereenigingen, 
welke op onderlingen grondslag als verzeke
raar of kredietinstelling optreden. 

Aitikel 6. 
(1) Waar in dit besluit wordt gesproken 

van jaar, wordt daaronder verstaan het ka
lenderjaar. 

(2) Verricht een belastingplichtige, die 
regelmatig boekhoudt, geregeld jaarlijksche 
afsluitingen, gepaard gaande met een inven
tarisatie, dan treedt echter het boekjaar voor 
het kalenderjaar iri de plaats. 

(3) Met het begin - onderscheidenlijk 
het einde - van een jaar wordt gelijkgesteld 
het begin - onderscheidenlijk het einde -
van den belastingplicht. 

Artikel 7. 
(1) Het voor de vermogensbelasting in 

aanmerking te nemen zuivere bedrijfsvermo-
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HOOFDSTUK IV. 

Aanslag; vooruitbetaling. 

Artikel 24. 
(1) De binnenlandsche belastingplichti

gen worden aangeslagen in de gemeente, waar 
zij bij het einde van het jaar gevestigd zijn. 

(2) In welke gemeente een binnenlandsch 
belastingplichtige gevestigd is, wordt naar de 
omstandigheden beoordeeld, met <lien ver
stande, dat een belastingplichtige, die binneri 
het Rijk ~en bedrijf uitoefent, geacht wordt 
te zijn gevestigd ter plaatse; waar het bedrijf, 
of het belangrijkste gedeelte van het bedrijf, 
wordt uitgeoefend. _ 

(3) De buitenlandsche belastingplichti
gen, alsmede de binnenlandsche belasting
plichtigen, die hun bedrijf rondvarend of 
rondtrekkend uitoefenen, worden aangesla
gen in de gemeente, door den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
cien te bepalen. 

(4) De aanslagen worden geregeld door 
den inspecteur. Belastbare bedragen, welke 
niet tot een aanslag Jeiden, worden door den 
inspecteur vastgesteld uitsluitend op verzoek 
van de bestuurders van den belastingplich
tige. 

Artikel 25. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financien kan voorschriften uit
vaardigen, volgens welke de belastingplich
tigen gehouden zijn tot het doen van vooruit
betalingen op rekening van de op te leggen 
aanslagen. Het vooruit te betalen bedrag 
wordt als voorloopige aanslag vastgesteld. 

HOOFDSTUK V. 

Tarief, 

Artikel 26. 
Voor de toepassing van het tarief wordt 

het belastbare bedrag naar beneden afgerond 
tot een tiental guldens. 

Artikel 27. 
(1) De vennootschapsbelasting wordt ge

heven volgens het onderstaande tarief: 

Belastbaar bedrag. 

1. niet meer dan f 37 500 

2. meer dan f 37 500, 
doch niet meer dan 
f 44 IIO • 

en bovendien over het 
gedeelte boven f 37 500 

Belastingpercen
tage. 

30 

50 
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3. meer dan f 44 no,j 
doch niet meer dan 
f 75 000 . .... I 37½ 

4. meer dan f 75 ooo, \ 
doch niet meer dan 
f 100 000 37½ 

en bovendien over het 
gedeelte boven f 75 ooo 50 

5. meer dan f 100 ooo, 
doch niet meer dan 
f 375 000 50 

6. meer dan f 375 000, 
doch niet meer dan 
£441170 50 

en bovendien over het 
~edeelte boven f 375 ooo . \ 

\ 

331/a 

7. meer dan f 441 170 . 55 

(2) Het tarief wordt onveranderd toege
past, indien het jaar korter of !anger dan 
twaalf maanden heeft geduurd. 

Artikel 28. 
(1) Is een gedeelte van het belastbare 

bedrag van een binenlandschen belasting
plichtige in Nederlandsch-Indie, Suriname 
of Cura,;ao aan een overeenkomstige belas
ting onderworpen, dan wordt de volgens ar
tikel 2 7 berekende belasting verminderd met 
het bedrag, hetwelk verkregen wordt door 
artikel 2 7 op dat gedeelte afzonderlijk toe te 
passen. 

(2) In gevallen, waarin voor natuurlijke 
personen voorschriften ter voorkoming van 
dubbele inkomstenbelasting tusschen Neder
land en een vreemden Staat gelden, vinden 
deze overeenkomstige toepassing voor de 
vennootschapsbelasting. Voor zoover bij die 
voorschriften de nationaliteit van den belas
tingplichtige van belang is, wordt de belas
tingplichtige geacht de nationaliteit te heb
ben van het grondgebied, naar welks recht 
dezelve is opgericht of ingesteld. 

HOOFDSTUK VI. 
Aangifte. 

Artikel 29. 
(1) De bestuurders van een belasting

plichtige zijn verplicht aangifte te doen bin
nen een maand na de vaststelling van de jaar
stukken, doch uiterlijk binnen zes maanden 
na het einde van het jaar. De termijn voor 
het inleveren van de aangifte kan door den 
inspecteur worden verlengd. 

(2) De aangifte wordt gedaan door het 
inleveren van een onderteekend aangiftebil
jet ten kantore van den inspecteur, binnen 
wiens dienstkring de aanslag moet worden 
opgelegd. De Secretaris-Generaal · van het 
Departement van Financien stelt het formu
lier voor het aangiftebiljet vast. 

(3) Het biljet wordt, hetzij ambtshalve, 
hetzij op verzoek, verstrekt door den inspec
teur. Het wordt duidelijk, stellig en zonder 
voorbehoud naar waarheid ingevuld. 
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(4) De bestuurders leve;en met de aan
gifte een eigenhandig onderteekend afschrift 
in van de jaarstukken, welke met de aangifte 
verband hou1len. Voor de ingeleverde ge
schri.ften geeft de inspecteur desverlangd een 
ontvangbewijs af. 

(5) Indien er meer dan twee bestuurders 
zijn, kan de onderteekening van het aangifte
biljet en de geschriften, bedoeld in lfd 4, ge
schieden door slechts twee bestuurders. 

HOOFDSTUK VII. 
' . 
Verrekening van de voorloopige aans/agen; 

teruggaaf en verrekening van dividend
belasting. 

Artikel 30. 

(1) Met den vastgestelden aanslag wordt 
de voorloopige aanslag verrekend. De aan
slag, of het in te vorderen gedeelte van den 
aanslag, dient binnen een maand na de dag
teekening van het aanslagbiljet te warden 
voldaan. Overtreft de voorloopige aanslag 
den aanslag, dan wordt het verschil terugge
ven. 

(2) Bij het vaststellen van den aanslag, 
dan we! het nemen van het besluit tot het 
niet opleggen van een aanslag, verleent de 
inspecteur tevens teruggaaf van de dividend
belasting, welke ten laste van den belasting
plichtige is geheven over in het belastbare 
bedrag begrepen opbrengsten van effecten. 

(3) Is de teruggaaf niet hooger dan het 
bedrag van den aanslag, verminderd met dat 
van den voorloopigen aanslag, dan wordt de 
teruggaaf van dividendbelasting opgenomen 
in het kohier en in mindering gebracht op het 
in te vorderen bedrag wegens vennootschaps
belasting. In de overige gevallen wordt de 
teruggaaf verleend bij beschikking van den 
inspecteur. Afschrift van de beschikking 
wordt aan den belastingplichtige gezonden 
bij aangeteekenden brief of uitgereikt tegen 
gedagteekend ontvangbewijs. 

HOOFDSTUK VIII. 

Aanspra.kelijkheid voor de belasting. 

Artikel 31. 

Hoofdelijk aansprakelijk zijn: 
1) voor de belasting, verschuldigd door 

een belastingplichtige zonder ·rechtspersoon
lijkheid: de bestuurders of beheerders; 

2) voor de belasting, verschuldigd door 
een belastingplichtige, die is ontbonden, of 
door een binnenlandsch belastingplichtige, 
wiens plaats van vestiging is verlegd naar 
een plaats buiten het Rijk: de met de veref
fening of de verlegging belaste personen, be
houdens voor zoover zij aantoonen, dat de 
niet-voldoening niet aan hen te wijten is; 

3) voor de belasting, verschuldigd door 
een buitenlandsch belastingplichtige: de per
sonen, die den belastingplichtige binnen het 
Rijk vertegenwoordi"gen, behoudens voor zoo
ver zij aantoonen, dat de niet-voldoening niet 
aan hen te wijten is. 
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HOOFDS1'.UK IX. 

Gang van zaken; rechtsmiddelen. 
Artikel 32 . 

Voor de vennootschapsbelasting zijn, tot
dat dienaangaande een nadere regeling zal 
zijn getroffen, de volgende bepalingen van 
het Besluit op de Winstbelasting 1940 (n °. 
83) van kracht, met dien verstande, dat voor 
,,het lichaam" of ,,een lichaam, als bedoeld is 
bij artikel 1" wordt gelezen: ,,den belasting
plichtige", onderscheidenlijk ,,een belasting
plichtige" : 

1) artikel 12, leden 1 en 2; 

2) Hoofdstuk IV (Bezwaren tegen den 
aanslag), met <lien verstande, dat: 

a. met betrekking tot de toepassing van 
artikel 24 van bet tegenwoordige _besluit en 
de daarop gegronde voorschriften beroep niet 
is toegelaten. 

b. het bezwaar mede betrekking kan beb
ben op de in bet kobier opgenomen of bij 
bescbikking verleende teruggaaf van divi
dendbelasting, dan wel op bet achterwege 
blijven van zoodanige teruggaaf, of op een 
bescbikking, boudende een vaststelling, als 
bedoeld in artikel 24, lid 4, 

c. bet bezwaarscbrift tegen een bescbik
king, als bedoeld ender b, meet warden inge
diend binnen twee maanden nadat bet af
scbrift is verzonden per post of tegen ont
vangbewijs is uitgereikt. 

d. voor de verplicbtingen, bedoeld in de 
artikelen 14, lid 4, en 16, lid 3, van bet Be
sluit op de Winstbelasting 1940, in de plaats 
treden de verplicbtingen, opgelegd bij artikel 
29 van bet tegenwoordige besluit en bij bet 
hiema ender s bepaalde, in v erband met 
artikel 25 van bet Besluit op de Winstbelas-
ting 1940); · 

3) Hoofdstuk V (Navordering); 
4) Hoofdstuk VI (Verhooging van den -

aanslag) ; 
s) Hoofdstuk VIII (Bijzondere bepalin

gen), m et dien verstande, dat ook bebeerders, 
alsmede binnenlandsche vertegenwoordigers 
van buitenlandsche belastingolicbtigen, en
der ,,bestuurders" zijn begrepen. 

HOOFDSTUK X . 

Strafbepalingen. 
Artikel 33. 

(1) . Voor de vennootscbapsbelasting zijn, 
totdat dienaangaande een nadere regeling zal 
zijn getroffen, de bepalingen van Hoofdstuk 
IX van bet Besluit op de Winstbelasting 1940 
van kracht. 

(2) Waar in genoemd Hoofdstuk IX ver
wezen wordt naar voorschriften, voorkomen
de in andere boofdstukken, of naar Hoofd
stuk III, treden de overeenkomstige voor
schriften van ,iet tegenwoordige besluit of 
Hoofdstuk VI van betzelve, daarvoor in de 
pleats. 

(3) Het nalaten van de vervulling van 
verplicbtingen, welke krachtens di( besluit 
aan iemand zijn opgelegd, wordt ten opzicbte 
van de strafbaarbeid en de strafvordering 
gelijkgesteld met bet niet doen van de ver-
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eischte aangifte (artikel 33, onder 1 van het 
Beslui~ op de Winstbelasting 194d), tenzij 
het fe1t onder eenige andere strafbepaling 
valt. 

HOOFDSTUK XI. 

Bijzondere bepalingen. 
Artikel 34. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien is bevoegd: 

1) de ter aanvulling en ter uitvoering 
van dit besluit noodzakelijke voorschriften 
uit te vaardigen ; 

2) ter vergemakkelijking van de heffing 
van. de belasting of van de controle op de 
heffmg van de bel~sting, van dit besluit af
wijkende voorschriften uit te vaardigen; 

3) voor bepaalde gevallen of groepen van 
gevallen tegemoet te komen aan onbillijk
heden van overwegenden aard, welke zich 
bij de toepassing van dit besluit mochten 
voordoen. 

. _(2) De ~ecretaris-Generaal is bevoegd 
b1J voorschnften, welke hij krachtens lid 1 
uitvaardigt, ook aan andere personen dan 
den belastingplichtige verplichtingen op te · 
leggen. 

HOOFDSTUK XII. 

Overgangs- en s/otbepa/ingen. 
Artikel 35. 

(1) Ten laste van lichamen, bedoeld in 
a_rtikel 1 van het Btsluit op de Winstbelas
tmg 1940, wordt de vennootschapsbelasting 
voor het eerst ~eheven over het jaar, waartoe 
de 1ste Januan 1941 behoort. 

(2) De winstbelasting wordt ten laste 
van de in lid 1 bedoelde lichamen vcior het 
laatst geheven over het jaar - in den zin van 
artikel 4 van het Besluit op de Winstbelas
ting 1940 -, waartoe de 31ste December 
1940 behoort. 

(3) Wordt ingevolge de leden I en 2 over 
hetzelfde jaar zoowel vennootschapsbelasting 
als winstbelasting geheven, dan wordt over 
dat jaar het belastbare bedrag voor de ven
nootschapsbelasting gesteld op het bedrag, 
waarop het tarief van de winstbelasting is 
toegepast. De vennootschapsbelasting over 
zoodanig jaar wordt verminderd naar reden 
van den duur van het v66r den 1sten Januari 
1941 vallende gedeelte van het jaar· op den 
aanslag in de winstbelasting · wordt ambts
halve, hetzij bij het vaststellen van den aan
slag in de winstbelasting, hetzij tegelijk met 
het vaststellen van den aanslag in de ven
nootschapsbelasting, ontheffing verleend 
naar reden van den duur van het gedeelte 
van het na den 31sten December 1940 val
lende gedeelte van het jaar. 

(4). De verp~ichtingen, opgelegd bij het 
Beslu1t op d~ Wmstbelasting 1940, vervallen 
~e~ betrekkmg tot de jaren, volgende op het 
m hd 2 bedoelde. 

(5) ~oor naamlooze vennootschappen, 
ten aanz1en van welke het Liquidatiebesluit 
1941 (No. 172) van toepassing is, wordt de 
vennootschapsbelasting niet geheven en 
wordt de winstbelasting voor het laatst ge,
heven over het tijdvak, hetwelk met het 
overdrachtstijdstip eindigt. 
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Artikel 36. 
(~) Te~ la~te van binnen het Rijk ge

vestigde st,chtingcn, welke een bedrijf uit
oefenen, wordt de vennootschapsbelasting 
voor het eerst geheven over het jaar waartoe 
de 1ste Mei 1941 behoort. Inkomstenbelas
ting krachtens de Wet op de Inkomstenbe
lasting 1914 wordt ten laste van zoodanige 
stichtingen voor het laatst geheven voor het 
b~las~i~gjaar 1 Mei . 1940-30 April 1941. 
U1tre1kmg van aang1ftebiljetten krachtens 
de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 vindt 
~an dez_e stichtingen voor volgende belasting-
Jaren met meer plaats. , 

(2) Ten laste van lichamen, vallende on
der artikel 2 der Wet op de Inkomstenbelas
ting 1914, wordt de vennootschapsbelasting 
voor het eerst geheven over het jaar waartoe 
de 1ste Mei 1941 behoort. Inkomstenbelas
ting krachtens de Wet op de Inkomstenbe
lasting 1914 en gemeentefondsbelasting wor
d:en ten laste van zoodanige belastingplich
tigen voor het laatst geheven over het belas
ti_ngjaar 1 Mei 1940-30 April 1941. Uitrei
kmg van aangiftebiljetten aan of voor deze 
belastingplichtigen vindt voor volgende be
Jastingjaren niet meer plaats. 

(3). Wordt ingevolge lid 2 vennootschaps
b~l,astmg geheven over een jaar, hetwelk 
voor den 1sten Januari -x941 is aangevangen, 
dan wordt de vennootschapsbelasting over 
zoodanig jaar verminderd naar reden van den 
duur van het v66r den 1sten Januari 1941 
vallende gedeelte van het jaar; op de aansla
gen in de inkomstenbelasting en in de ge
meentefondsbelasting voor het belastingjaar 
1 Mei 1940-30 April 1941 wordt alsdan 
ambtshalve - hetzij bij het vaststellen van 
den aanslag in de iukomstenbelasting hetzij 
tegelijk met het vaststellen van den ~anslag 
in de vennootschapsbelasting - ontheffing 
verleend over de maanden J anuari tot en 
met April 1941. 

Artikel 37. 
(1) Voor de niet onder artikel 35 of 36 

vallende belastingplichtigen wordt de ven
nootschapsbelasting voor het eerst geheven 
over het jaar, waartoe de 1ste Januari 1941 
behoort. 

(2) De belastingplicht naar artikel 4 
vangt niet aan v66r den dag, waarop het Be
slui t op de Dividendbelasting 1941 in wer
king is getreden. 

(3) Wordt ingevolge lid 1 vennootschaps
belasting geheven over het jaar; waarvan een 
gedeelte v66r den 1sten J anuari 1941 valt, 
dan wordt de vennootschapsbelasting ver
minderd naar reden van den duur van dit 
gedeelte. 

Artikel 38. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als ,,Besluit 

op de Vennootschapsbelasting 1942". 
's-Gravenhage, 30 April 1942. 

Wnd. S.-G. v . h . Dep. v. F ., H. POSTMA. 

(Uitgeg. 4 Mei z942.) 
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'S, S.403. 

.30 April x942. BE.SLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Financien betreffende een vermogens

. belasting (Besluit op de Vermogensbe
lasting r942). 

Op grond van § I der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r94'0 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder-
1andsche gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I. 

Belastingplicht. 

Artikel r. 
De in de volgende artikelen van dit hoofd

:stuk omschreven belastingplichtigen zijn on
derworpen aan een directe belasting, welke, 
evenals de krachtens de Wet op de Vermo
gensbelasting r892 geheven belasting, den 
naam van vermogensbelasting draagt. 

Artikel 2. 

(r) Als binnenlandsche belastingplichti
gen zijn aan de belasting onderworpen de 
binnen het Rijk gevestigde rechtspersonen, 
commanditaire vennootschappen op aandee
len, vereenigingen zonder rechtspersooi:_ilijk
heid en kredietbedrijven van openbare hcha
men, welke aan de vennootschapsbelasting 
zijn onderworpen. 

(2) Waar een rechtspersoon, een com
manditaire vennootschap op aandeelen, een 
vereeniging zonder rechtspersoonlijkheid of 
een kredietbedrijf van een openbaar lichaam 
is gevestigd, wordt naar de omstandigheden 
beoordeeld. Heeft de oprichting of het instel-
1en plaats gevonden naar Nederlandsch recht, 
dan wordt echter steeds Nederland als land 
van vestiging beschouwd. 

Artikel 3. 
(r) Als buitenlandsche belastingplich

tigen zijn aan de belasting onderworpen de 
niet binnen het Rijk gevestigde rechtsperso
nen, commanditaire vennootschappen op 
aandeelen, vereenigingen zonder rechtsper
soonlijkheid en fondsen (beheeren), welke: 

r) binnen het Rijk een landbouwb~drijf 
in den zin van artikel r8 van het Beslmt op 
de · Inkomstenbelasting r94r (No. ms) uit
•oefenen, dan we! 

2) met behulp van een binnen het Rijk 
aanwezige vaste inrichting of van een vasten 
vertegenwoordiger, binnen het Rijk een niet 
onder I vallend bedrijf uitoefenen, dan wel 

3) binnenlandsche vermogensbestanddee-
1en in den zin van artikel II, lid 2, bezitten. 

(2) De in lid I bedoelde fondsen zijn de
zulke welke voor de heffing van de belastin
gen ..;iet beschouwd worden als dee! uitma
kende van het vermogen van natuurlijke per
sonen, van rec~spersonen, van commandi
taire vennootschappen op aandeelen of van 
vereenigingen zonder rechtspersoonlijkheid. 

(3) Tot de buitenlandsche belastingplich
tigen behooren niet zij, die van de vennoot
schapsbelasting zijn vrijgesteld bij of krach-
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tens artikel 5, lid I, onder 2, van het Besluit 
op de Vennootschapsbelasting r942 (No. sr) . 

Artikel 4. 
(I) Onverminderd hetgeen bepaald is bij 

artikel 5 van het Besluit op de Vennoot
schapsbelasting 1942 in verband met de arti
kelen 2 en 3 van het tegenwoordige besluit, 
zijn van de belasting vrijgesteld de niet in 
het buitenland gevestigde: 

r) instellingen, welke het circulatiebank
bedrijf uitoefenen; 

2) rechtspersonen, waarvan uitsluitend 
openbare lichamen - andere dan buitenland
sche - aandeelhouders, deelgenooten of le
den zijn ; wordende rechtspersonen, welke 
krachtens het onder 3 bepaalde van de ver
mogensbelasting zijn vrijgesteld, met open
bare lichamen gelijkgesteld; 

3) stichtingen, waarvan de bestuurders 
uitsluitend door of namens openbare licha
men - andere dan buitenlandsche - worden 
benoemd en ontslagen en welker zui¥er ver
mogen bij ontbinding uitsluitend overgaat op 
zulke publiekrechtelijke lichamen of op 

· rechtspersonen, welke volgens het onder 2 

of 3 bepaalde, van de belasting zijn vrijge
steld; 

4) publiekrechtelijk georganiseerde spaar -
bankinstellingen. 

(2) De vrijstellingen, verleend bij lid 1, 
onder 2 en 3, zijn niet van toepassing voor 
zoover de rechtspersoon. een bankbedrijf -
in den ruimsten zin genomen - uitoefent. 

HOOFDSTUK II. 

Voorwerp der belasting bij binnenlandsche 
belastingplichtigen. 

Artikel 5. 
(r) Voorwerp van de belasting is bij de 

binnenlandsche belastingplichtigen het zui
vere bedrijfsvermogen bij het begin van het 
jaar. 

(2) Het geheele vermogen wordt als be
drijfsvermogen beschouwd met betrekking 
tot v'ennootschappen, welker kapitaal geheel 
of ten deele in aandeelen is verdeeld, coi:ipe
ratieve vereenigingen en andere vereenigin
gen op coi:iperatieven grondslag, onderlinge 
verzekeringmaatschappijen en vereenigingen, 
welke op onderlingen grondslag als verzeke
raar of kredietinstelling optreden. 

Aitikel 6. 
(r) Waar in dit besluit wordt gesproken 

van jaar, wordt daaronder verstaan het ka
lenderjaar. 

(2) Verricht een belastingplichtige, die 
regelmatig boekhoudt, geregeld jaarlijksche 
afsluitingen, gepaard gaande met een inven
tarisatie, dan treedt echter het boekjaar voor 
het kalenderjaar iri de plaats. 

(3) Met het begin - onderscheidenlijk 
het einde - van een jaar wordt gelijkgesteld 
het begin - onderscheidenlijk het einde -
van den belastingplicht. 

Artikel 7. 
(r) Het voor de vermogensbelasting in 

aanmerking te nemen zuivere bedrijfsvermo-
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gen wordt gesteld op hetzelfde bedrag, waar
op het voor de heffing van de vennootschaps
belasting wordt bepaald, behoudens dat: 

1) indien de aan eenige onroerende zaak 
toegekende waarde lager is dan de verkoop
waarde, het verschil wordt bijgeteld; 

2) indien de aan de gezamenlijke effecten 
toegekende waarde lager is dan die, bepaald 
volgens artikel 7, eerste lid, ender C, der 
Wet op de Vermogensbelasting 1892, het 
verschil wordt bijgeteld; 

3) nag niet toegekende of uitgekeerde be
dragen, welke in den zin van artikel 13 van 
het Besluit op de Vennootschapsbelasting 
1942 bedrijfskosten vertegenwoordigen, doch 
nag niet ender de aftrekbare passive zijn op
genomen - hoewel dit had kunnen geschie
den - , niettemin in aftrek warden gebracht; 

4) bij belastingplichtigen, die uitsluitend 
bedrijfsvermogen kunnen hebben, alle nag 
over verstreken tijdvakken te betalen belas
tingen, welke nag niet ender de aftrekbare 
passive zijn opgenomen, niettemin in aftrek 
warden gebracht. 

· Artikel 8. 
(1) D e artikelen IO en II van het Besluit 

op de Vennootschapsbelasting 1942 - be
trekking hebbende op deelnemingen en op 
beleggingsmaatschappijen - vinden voor de 
vermogensbelasting overeenkomstige toepas
sing. 

(2) Blijven ingevolge lid 1 effecten bui
ten beschouwing, dan warden de met deze 
effecten in verband staande schulden even
eens buiten beschouwing gelaten. 

Artikel 9. 
Als bedrijfsschulden warden mede be

schouwd : 
1) bij commanditaire vennootschappen 

op aandeelen: het gedeelte van het zuiver 
vermogen, hetwelk tot het zuiver vermogen 
der voor het geheel aansprakelijke vennooten 
behoort; 

2) b ij cooper~eW vereenigingen en ver
eenigingen op coopera :even grondslag: bet 
bedrag der verplichtc inleggelden. 

H OOF DSTUK III. 
Voorwerp der belasting bij buitenl~d3Che 

be1astirigplichtigen. 
A"rtikel 10. 

(1) Voorwerp van de belasting is bij de 
buitenlandsche belastingplichtigen het bin
nenlandsche zuiver vermogen bij het begin 
van het jaar. 

(2) Het binnenlandsche zuiver vermogen 
wordt bepaald door net binnenlandsche zui
ver bedrijfsvermogen te vermeerderen met 
de waarde der niet tot het binnenlandsche 
bedrij fsvermogen behoorende binnenlandsche 
vermogensbestanddeelen en vervolgens het 
totaal te verminderen met de contante wear
de der niet met het binnenlandsch bedrijf in 
verband staande schulden, welke verzekerd 
zijn door hypotheek op een binnen het Rijk 
gelegen of gevestigde onroerende zaak. 

Artikel II. 

(1) Als binnenlandsch zuiver bedrijfsver-
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mogen komt in aanmerking het zuivere be
drijfsvermogen van de in artikel 3, lid 1, en
der 1 en 2, omschreven binnenlandsche be
drijven of gedeelten van bedrijven. 

(2) Niet tot het binnenlandsche bedrijfs
vermogen behoorende binnenlandsche ver
mogensbestanddeelen zi.in de niet reeds 
krachtens lid 1 in aanmerking te nemen: 

1) onroerende zaken, binnen het Rijk ge
legen of gevestigd; 

2) schuldvorderingen, verzekerd door hy
potheek op een binnen het Rijk gelegen of 
gevestigde onroerende zaak; 

3) rechten, als bedoeld bij artikel 31, lid 
1, 1°., van het Besluit op de Inkomstenbe
lasting -1g41, op een aandeel in de winst van 
een bedrijf of zelfstandig uitgeoefend beroep, 
waarvan de zetel binnen het Rijk gevestigd 
is. 

Artikel 12. 

(1) De bepalingen van Hoofdstuk II vin
den oak ten- aanzien van buitenlandsche oe
lastingplichtigen overeenkomstige toepassing. 

(2) Artikel 22 van het Besluit op de Ven
nootschapsbelasting 1942 is oak voor de ver
mogensbelasting van toepassing. 

HOOFDSTUK IV. 

Aanslag. 

Artikel 13. 
(1) De binnenlandsche belastingplichti

gen warden aangeslagen in de gemeente, waar 
zij bij den aanvang van het jaar gevestigd 
zijn in den zin van artikel 24, lid 2, van het 
Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942. 

(2) De buitenlandsche belastingplichti
gen, alsmede de binnenlandsche belasting
plichtigen, die hl'm bedrijf rondvarend of 
rondtrekkend uitoefenen, worden aangeslagen 
in de gemeente, door den Secretaris-Generaal 
van het Depa1tement van Financien te be
palen . 

(3) D e aanslagen warden geregeld door 
den inspecteur. Waar in dit besluit wordt ge
sproken van de ,,inspecteur" wordt tlaaron
der verstaan de inspecteur der b<•lastingen, 
tot wiens ambtsgebied de in de vorige leden 
b edoelde gemeente behoort. 

Artikel 14. 
(1) In afwachting van de vaststelling van 

den aanslag kan de inspecteur een voorloopi
gen aanslag opleggen, berekend naar een zui
ver vermogen, hetwelk dat, waamaar ten 
vorigen jare de belasting is geheven, niet 
overtreft. Is voor het jaar, waarvoor de voor
loopige aanslag meet warden opgelegd, reeds 
een aangifte gedaan, dan wordt de voorloo
pige aanslag met inachtneming van de aan
gifte opgelegd. 

(2) Tegen een voorloopigen aanslag kan 
niet warden opgekomen. 

(3) Van den later vastgestelden aanslag 
blijft een bedrag, gelijk aan dat van den 
voorloopigen aanslag, buiten invordering. 

(4) Is de later vastgestelde aanslag lager 
dan de voorl~pige aanslag, dan wordt deze 
ambtshalve verminderd met het verschil. 
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HOOFDSTUK V. 

Tarief. 

Artikel 15. 

(1) De belasting bedraagt f 5 voor elk 
geheel bedrag van f 1000, dat in het zuiver 
vermogen is begrepen. 

(2) Voor binnenlandsche vennootschap
pen, welker kapitaal geheel of ten deele in 
aandeelen is verdeeld, bedraagt de belasting 
echter niet minder dan f 120. 

(3) Aan binnenlandsche belastingplich
tigen, niet vallende onder lid 2, wordt slechts 
dan een aanslag opgelegd, indien het zuiver 
vermogen meer dan f 7 500 bedraagt. 

( 4) De in lid 1 en 2 genoemde bedragen 
van f 5 en f 120 gelden per jaar van twaalf 
maanden. Blijkt het jaar korter of langer te 
hebben geduurd, dan warden deze bedragen 
vermenigvuldigd met zooveel twaalfden, als 
het aantal geheele maanden bedraagt, het
welk in het jaar begrepen is. Het aldus ver
_kregen bedrag wordt vergeleken met de be
lasting, welke reeds mocht zijn geheven. Een 
verschil ten gunste van den belastingplichtige 
wordt hem als ontheffing teruggegeven. Een 
verschil ten nadeele van den belastingplich
tige wordt als aanvullingsaanslag vastgesteld. 

(5) De ontheffing moet uiterlijk binnen 
drie maanden na afloop van het jaar warden 
aangevraagd bij den inspecteur. De artikelen 
25, 26, lid 2, en 30 der Wet op de Vermogens
belasting 1892 zijn van toepassing. 

Artikel 16. 

De bepalingen ter voorkoming van dubbele 
belasting, welke voor natuurlijke personen 
gelden, zijn vah overeenkgmstige toepassing 
ten aanzien van de onder dit besluit vallende 
belastingplichtigen, met dien verstande, dat 
het buiten het Rijk onderworpen zijn aan een 
belasting, welke in eenigen vorm naar de 
winst wordt geheven, gelijkgesteld wordt met 
het onderworpen zijn aan een ve'"tllogensbe
lasting. Voor zoover bij die voorschriften de 
nationahleit van den belastingolichtige van 
belang is, wordt de belast ingplichtige geacht 
de natione liteit te hebben van bet grondge
bied, naar welks recht de belastingplichtige 
is opgericht of ingesteld. 

HOOFDSTUK VI. 

Aangifte. 

Artikel 17. 

( 1) De bestuurders van een belasting
plichtige zijn verplicht aangifte te doen bin
nen zes maanden na het begin van het jaar, 
<loch uiterlijk binnen een maand na de vast
stelling van de jaarstukken van het vorige 
jaar. De termijn voor het inleveren van de 
aangifte kan door den inspecteur warden ver
lengd. 

(2) D e leden 2 tot en met 5 van artikel 
29 van het Besluit op de Vennootschapsbe
lasting 1942 zijn mede van toepassing met 
betrekking tot de aangiften, te doen volgens 
het vorige lid. 
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FIOOFDSTUK VII. 

Aansprakelijkheid voor de belasting. 

Artikel 18. 

Artikel 31 v ;m het Besluit op de Vennoot
schapsbelasting 1942 is mede van toepassing 
voor de vermogensbelasting, geheven volgens. 
het tegenwoordige besluit. 

HOOFDSTUK VIII. 

•Gang van zaken; rechtsmiddelen. 

Artikel 19. 

(1) Voor de volgens dit b esluit geheven 
vermogensbelasting zijn, totdat dienaan
gaande een nadere regeling zal zijn getroffen, 
de volgende bepalingen van het Besluit op 
de Winstb.elasting 1940 (No. 83) van kracht, 
met dien verstande, dat voor ,.het lichaam" 
of .,een lichaam, als bedoeld is bij artikel 1 " 

wordt gelezen: ,,den belastingplichtige", on
derscheidenlijk ,.een belastingp!ichtige": 

1) Artikel 12, leden 1 en 2; 

2) Hoofdstuk IV (Bezwaren tegen den 
aanslag), met <lien verstande, dat: 

a. met betrekking tot de toepassing van 
artikel ,3 van het tegenwoordige besluit en 
de daarop gegronde voorschriften beroep niet 
is toegelaten; 

b. voor de verplichtingen, bedoeld bij de
artikelen 14, lid 4, en 16, lid 3, van het Be
sluit op de Winstbelasting 1940, in de plaats 
treden de verplichtingen, opgelegd bij artikel 
17 van het tegenwoordige besluit en bij het 
hiema onder 5 bepaalde in verband met arti
kel 25 van het Besluit op de Winstbelasting 
1940; 

3 Hoofdstuk V (Navordering); 
4) Hoofdstuk VI (Verhooging van den 

aanslag) ; 
5) Hoofdstuk VIII (Bijzondere bepalin

gen), met dien verstande, dat ook beheerders, 
alsmede binnenlandsche vertegenwoordigers 
van buitenlandsche belastingplichtigen, on
der ,,bestuurden" zijn-l,~pen. 

/ 

HOOFD~TU~ IX. 
Strafbepalii1gen. 

Artikel 20. 

(1) Voor de volgens dit besluit geheven 
vermogensbelasting zijn, totdat dienaangaan
de een nadere regeling zar zijn getroffen, de 
bepalingen van Hoofdstuk IX van het Besluit 
op de Winstbelasting 1940 van kr cht. 

(a) Wear in genoemd Hoofdstuk IX 
wordt verwezen naar voorschriften, voorko
mende in andere hoofdstukken, of naar 
Hoofdstuk III, treden de overeenkomstige 
voorschriften van het tegenwoordige besluit, 
of Hoofdstuk VI van hetzelve, daarvoor in 
de plaats. 

(3) Het nalaten van de vervulling van 
verplichtingen, welke krachtens dit besluit 
aan iemand zijn opgelegd, wordt ten opzichte 
van de strafbaarheid en de strafvordering ge-

. lijkgesteld met het niet doenvandevereischte 
aangifte ( artikel 33, onder r, van het Besluit 
op de Winstbelasting 1940), tenzij het feit 
onder eenige andere strafbepaling valt. 



HOOFDSTUK X. 

Bijzondere bepa/ingen. 

Artikel 21. 
1 De artikelen 13, lid 2, 15, lid 2, 28, 32 en 
46 van de Wet op de Vermogensbelasting 
1892 zijn mede van toepassing voor de vol
gens dit besluit geheven vermogensbelasting. 

Artikel 22. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Financien is bevoegd: 
1) deter aanvulling enter uitvoering van 

<lit besluit noodzakelijke voorschriften uit te 
vaardigen; 

2) ter vergemakkelijking van de heffing 
van de belasting of van de controle op de hef
fing van de belasting, van <lit besluit afwij
kende voorschriften uit te vaardigen; 

3) voor bepaalde gevallen of groepen van 
gevallen tegemoet te komen aan onbillijkhe
den van overwegenden aard, welke zich bij de 
toepassing van dit besluit mochten voordoen. 

(2) De Secretaris-Generaal is bevoegd bij 
de voorschriften, welke hij krachtens lid 1 
uitvaardigt, ook aan andere personen dan den 
belastingplichtige verplichtingen op te leg
gm. 

HOOFDSTUK XI. 

Overgangs- en slotbepalingen. 

Artikel 23. 
(1) De belasting wordt voor het eerst ge

heven voor het jaar, waartoe de 1ste Januari 
1941 behoort. Haar bedrag wordt voor dat 
jaar verminderd met zooveel twaalfde ge
deelten, als het aantal geheele maanden be
draagt, welke van dat jaar in het kalender
jaar 1940 vallen. 

(2) Met !lfwijking van het eerste lidwordt 
de belasting ten laste van buitenlandsche be
lastingplichtigen voor het eerst geheven voor 
bet -jaar, waartoe de 1ste Mei 1941 behoort. 
Haar bedrag wordt voor dat jaar verminderd 
niet zooveel twaalfde gedeelten, als het aantal 
geheele maanden bedraagt, welke van dat 
jaar v66r den 1sten Mei 1941 vallen. 

(3) Zijn de omstandigheden, welke vol
gens Hoofdstuk I den belastingplicht teweeg
brengen, eerst na den in lid 1 bedoelden 1sten 
J anuari, onderscheidenlijk na den in lid 2 be
doelden 1sten Mei, ontstaan, dan wordt de 
belasting voor het eerst geheven voor het 
jaar, hetwelk met dat ontstaan begonnen is. 

(4) In de Wet op de Vermogensbelasting 
:r892 worden voor de belastingjaren, welke na 
den 3osten April 1941 beginnen, de volgende 
wijzigingen gebracht: 

1) in den aanhef van de artikelen 2 en 
gbis wordt voor ,,wonende of gevestigde per
sonen en lichamenn gelezen: ,,wonende per
sonen"; 

2) in het opschrift boven artikel 9bis ver
valt: ,,of gevestigde"; 

3) artikel gquinquies vervalt. 
(5) Voor de naamlooze vennootschappen, 

ten aanzien van welke bet Liquidatiebesluit 
1941 (No. 172) van toepasstng is, wordt de 
vermogensbelasting niet geheven. Zij wordt 
evenmin geheven van belastingplicbtigen, 
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welke in den loop van bet kalenderjaar 1941 
bij vonnis of bij publiekrecbtelijk besluit zijn 
ontbonden. 

Artikel 24. 
(1) Dient, naar de bepalingen van dit be
sluit, liet zuiver bedrijfsvermogen van een be
lastingplicbtige in aanmerking genomen te 
worden naar een tijdstip, hetwelk v66r den 
1sten Januari 1941 valt, en wordt het zuiver 
bedrijfsleven op dat tijdstip voor de heffing 
van de vennootschapsbelasting nog niet be
paald volgens de regelen, welke op den duur 
gevolgd zullen worden, dan dient niettemin 
bet zuivere bedrijfsvermogen te worden vast
gesteld met inacbtneming van deze regelen. 

(2) Indien de toepassing van lid 1 naar 
bet oordeel van den inspecteur op bezwaren 
stuit, wordt bet zuiver vermogen bij het be
gin van bet jaar geacbt gelijk te zijn aan bet 
zuiver vermogen b ij bet begin van bet vol
gende jaar. 

Artikel 25. 
Indien een termijn voor bet doen van de 

aangifte zou af19open v66r den 3osten Juni 
1942, wordt bij bescbouwd als tot het einde 
van genoemden <lag verlengd te zijn. 

Artikel 26. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

<lag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als ,,Besluit op 

de Vermogensbelasting 1942". 
's-Gravenbage, 30 April 1942. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. POSTMA. 

(Uitgeg. 4 Mei 1942.) 

S. S,404 

27 Mei 1942. BESLUIT Nan de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Financien, van Binnenlandsche Zaken 
en van Justitie en van den Secretaris
Generaal voor Bijzondere Economische 
Zaken tot wijziging en aanvulling van 
enkele belastingbesluiten en van de Wet 
van 29 April 1925 (Staatsblad N°"'-171) 
tot bevordering van de richtige beffing 
der directe belastingen. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r 940 van den 
Rijkscommissaris voor bet bezette Neder
landsche gebied- wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Het Besluit op de Dividendbelasting 1941 

(No. u7) wordt als volgt gewijzigd en aan
gevuld: I. 

In artikel 1, lid 1, wordt het woord ,,winst
belasting" vervangen door bet woord ,,ven
nootscbapsbelasting" en vervallen de woor
den ,,en niet van de winstbelasting zijn vrij
gesteld krachtens artikel 2, 1°., van bet Be
sluit op de Winstbelasting 1940 (No. 83/ 
1940)". II. 

Ingevoegd wordt een artikel 2a, luidende 
als volgt: 
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,,Artikel 2a. 

De belasting is niet verschuldigd wegens 
uitdeelingen aan: 

1) belastingplichtigen, vallende onde_r ar
tikel 2, lid 1, onder 1 en 3, van het Beslu1t op 
de Vennoo·tschapsbelasting 1942 (No. 51), 
die voor ten minste een vierde gedeelte van 
het nominaal gestorte kapitaal en, niet we
derkeerig, onmiddellijk aandeelhouder zijn 
en gedurende de laatstverloopen twaalf 
maanden geweest zijn; 

2) het R ijk, Nederlandsch-Indie, Suri
name en Cura<;ao, alsmede aan binnen het 
Rijk gevestigde publiekrechtelijke lichamen, 
mits: 

a) hetzij zoodanige rechtspersoon voor 
ten minste een vierde gedeelte van het no
minaal gestorte kapitaal onmiddellijk aan
deelhouder is en gedurende de laatstverloo
pen twaalf maanden geweest is; 

b) hetzij de Secretaris-Generaal van het 
D epartement van Financien heeft verklaard, 
dat de effecten, waarop de uitdeelingen wor
den gedaan, een deelneming vertegenw~or
digen, welke rechtstreeks met de overhe1dsa 
taak verband houdt." 

III. 

Artikel 5, lid 2, wordt gelezen als yolgt: .. 
,,(2) Aangifte en afdracht ges~hteden _b1J 

den ontvanger der directe belastmgen, bm
nen wiens dienstkring het lichaam gevestigd 
is in den zin van artikel 24, lid 2, van het 
Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942. 
Is het lichaam niet in een bepaalde gemeente 
gevestigd, dan kunnen aangifte en afd_racht 
geschieden bij iederen ontvanger der duecte 
belastingen." 

IV. 
(1) In artikel 8, lid 1, worden de woor

den ,,aan de winstbelasting onderworpen" 
vervangen door de woorden ,,aan de vennoot
schapsbelasting onderworpen". 

(2) Artikel 8, lid 2, wordt gelezen als 
volgt: 

,,(2 Waar in dit besluit wordt gesproken 
van ,, e inspecteur" is daarmede bedoel~ de 
inspecteur der belastingen, binnen w1e1;1s 
dienstkring de schuldenaar der opbrengst m 
den zin van artikel 24, lid 2, van het Besluit 
op de Vennootschapsbelasting 1942 is ~e
vestigd. Is de schuldenaar der opbrengst met 
in een bepaalde gemeente gevestigd, dan 
wordt met ,,de inspecteur" bedoeld de in
specteur~ bij wien de aangifte voor de ven
nootschapsbelasting moet worden gedaan 
over het jaar, waarin de opbrengst vorder
baar is." 

Artikel 2. 

"" (1) De dividendbelasting, welke niet had 
behoeven te zijn afgedragen, indien het Be
sluit op de Dividen°dbelasting 1941 van meet 
af aan had geluid, zooals het luidt ingevolge 
artikel 1 wordt teruggegeven op den voet 
van het gewijzigde artikel 8, met dien ver
stande, dat het verzoek om teruggaaf moet 
worden gedaan binnen een maand na den 
dag van afkondiging van dit besluit. 

(2) Aanspraken op teruggaaf van divi-
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dendbelasting, v66r de afkondiging van dit 
besluit ontstaan, doch welke niet zouden zijn 
ontstaan, indien het Besluit op de Dividend
belasting 1941 van meet af aan had geluid, 
zooals het luidt ingevolge artikel 1, vervallen. 
Reeds teruggegeven bedragen worden niet 
teruggevorderd. 

Artikel 3. 
Het Besluit op de Dividendbeperking 1941 

(Nr. 170) wordt als volgt gewijzigd en aan
gevuld: 

I. 
Aan artikel 2, lid 3, wordt de volgende vol

zin toegevoegd: 
,,Voor de toepassing van artikel 14, onder 

3, van het Besluit op de Vennootschapsbe
lasting 1942 (N-0. 51) wordt de superdivi
dendbelasting met de vennootschapsbelas
ting gelijkgesteld." 

II. 
In artikel 8, lid 3, worden na het woord 

,,winstbelasting" ingevoegd de woorden ,,of 
van de vennootschapsbelasting". 

III. 
In artikel 12, lid 1, worden na het woord 

,,inkomstenbelasting" ingevoegd de woord~n 
,, , van de vennootschapsbelasting". 

IV. 
Aan artikel 12, lid 3, wordt de volgende 

volzin toegevoegd: . 
,,Voor de toepassing van artikel 14, onder 

3, van het Besluit op de Vennootschapsbe
lasting 1942 wordt de herkapitalisatiebelas
ting met de vennootschapsbelasting gelijk
gesteld." 

V. 
Artikel 14 wordt gelezen als volgt: 
,,Indien ten gevolge van verhooging van 

het aandeelenkapitaal heffing van winstbe
lasting of van vennootschapsbelasting van 
de vennootschap moet plaats vinden, wordt 
te dier zake een afzonderlijke aanslag opge
legd. Hierbij worden de in het Besluit No. 
228/I940 in zake het heffen van opcenten op 
de winstbelasting ten behoeve van het Rijk 
geregelde opcenten op de winstbelasting niet 
geheven; het tarief van de vennootschaps
belasting bedraagt 11 ½ ten honderd." 

Artikel 4. 
Artikel 6 van het Besluit No. 171/1941 ter 

voorkoming van dubbele belasting op het 
gebied der directe belastingen met betrek
king tot het Duitsche Rijk, met inbegrip van 
het Protectoraat Bohemen en Moravie, 
wordt als volgt aangevuld: 

I. 
In lid 1 worden na de woorden ,,de winst

belasting;" ingevoegd de woorden 
,,de vennootschapsbelasting; 
de ondememingsbelasting;". 

II. 
In lid 3 worden na het woord ,,winstbe

lasting" ingevoegd de woorden ,,of de ven
nootschapsbelasting". 
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Artikel 5. 
In de Wet van 29 April 1925 (Staatsblad 

No. 171) tot bevordering van de richtige hef
fing der directe belastingen wordt de aanhef 
van artikel 1 tot en met de woorden ,,reke
ning gehouden met" vervangen door de 
woorden .,Voor de heffing van's Rijks directe 
belastingen wordt geen rekening gehouden 
met". 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging, evenwel werken terug 
1) artikel 1 tot 5 Juli 1941; 
2) de artikelen 3 en 4 tot 30 Augustus· 

1941; 
3) artikel 5 tot 1 Januari 1941. 

's-Gravenhage, 27 Mei 1942. 

Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. POSTMA. 

S.-G. v. h. Dep: v. B . Z ., K. J. FREDERIKS. 

S.-G. Dep. v. justitie, SCHRIEKE. 

S.-G. voor Bijzondere Economische Zaken, 
M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg. z3 ]uni z942.) 

S. S.405 

z3 ]uni z942. TWEEDE BESLUIT van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien, houdende wijzi
ging en aanvulling van het Besluit op de 
Loonbelasting 1940. 

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

Artikel r. 

Het Besluit op de Loonbelasting 1940 (No. 
224) wordt gewijzigd en aangevuld als volgt: 

I. 
Aan artikel 7, eerste lid, wordt de vol

gende volzin toegevoegd: 
,,Het staat den werkgever echter vrij om, 

indien hij in den regel over een loontijdvak 
slechts een geschat bedrag aan loon uitbe
taalt en eerst na verloop van verschillende 
loontijdvakken, welke gezamenlijk een tijd
vak van drie maanden niet te boven gaan; 
het loon nauwkeurig afrekent, de loonbelas
ting eerst bij de afrekening in te houden, 
tenzij de inspecteur hem daartoe de bevoegd
heid ontzegd heeft.". 

II. 
Aan artikel 9, eerste lid, wordt de volgende 

volzin toegevoegd: 
,.Indien de werkgever gebruik maakt van 

de in artikel 7, eerste lid, gegeven bevoeg:i
heid, wordt het tijdvak, waarover de afreke
ning plaats vindt, als loontijdvak aange
merkt.". 

III. 
Artikel 10, eerste lid, wordt gelezen: 
,,(1) In afwijking van artikel 7 bedraagt 

de belasting van tantiemes, gratificatien en 
andere belooningen, welke in den regelslechts 
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eenmaal of eenmaal 's jaars worden toege-
kend: 

a) voor een werknemer, die volgens ar
tikel 8 in groep I valt, 22 ten honde,d; 

b) voor een werknemer, die volgens arti
kel 8 in groep II valt, 15.4 ten honderd; 

c) voor een werknemer, die volgens ar
tikel 8 in groep III valt en een kindertftrek 
geniet voor: 
een kind. 
twee kinderen . 
drie kinderen . 
vier kinderen . 
meer dan vier kinderen 

13.2 ten honderd, 
11 ten honderd, 

8.8 ten honderd, 
5.5 ten honderd, 
2.2 ten honderd." _ 

IV. 
(1) Het tweede lid van artikel 12 wordt 

het derde lid. 
(2) In artikel 12 wordt een nieuw tweede 

lid ingevoegd, luidende: 
,,(2) In afwijking van het eerste lid wor

den de loonbelastingkaarten van werknemers, 
die uitsluitend huiselijke diensten verrich
ten, steeds bewaard ter plaatse waar de loo
nen worden uitbetaald.". 

V. 
De in bijlage I opgenomen belastingtabel 

wordt vervangen door de in de bijlage van dit 
besluit opgenomen belastingtabel. 

(Zie bladzz. 64 en 65). 

Artikel 2. 

(1) De loonbelasting wordt volgens de in 
de bijlage opgenomen belastingtabel voor de 
eerste maal geheven van loonen over loon
tijdvakken, welke na 30 Juni 1942 eindigen. 

(2) De loonbelasting wordt volgens het 
in artikel 1, onder III, opgenomen tarief voor 
de eerste maal geheven van de daarin bedoel
de belooningen, welke na 30 Juni 1942 wor
den betaald. 

Artikel 3 
Dit besluit treedt in werking met ingang: 

van 1 Juli 1942. 

's-Gravenhage, 13 Juni 1942. 

Wnd. S .-G. v. h. Dep. v. F., H. POSTMA. 

(Uitgeg. 20 ]uni z942.) 

S. S.406 

4 Augustus z942. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financien tot intrekking van het Besluit 
op de Waardevermeerderingsbelasting 
1940 . 

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

Artikel 1. 

Het Besluit op de Waardevermeerderings
belasting 1940 (No. 225), met de bepalingen 
ter uitvoering daarvan, wordt, met ingang: 
van 7 Mei 1942, ingetrokken, behalve ten 
aanzien van de dan reeds verschuldigde be
lasting en begane strafbare feiten. 
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_.,.., .. Groep I Groep ll Kind _tt ... tot en met kind 

1 f 48,10- 52,00 f 1,43 
2 52,00- 58,50 1,85 

3 58,50- 65,00 2,14 
4 65,00- 71,50 3,14 

5 71,50- 78,00 3,57 

6 78,00- 84,50 4,43 f 1,85 

7 84,50- 91,00 5,43 2,57 

8 91,00- 97,50 5,86 3,00 f 1,43 

9 97,50-104,00 6,86 3,86 2,14 

10 104,00-110,50 7,43 4,29 2,57 

11 110,50-117,00 8,58 5,14 3,43 

12 117,00-123,50 9,15 5,72 3,86 

13 123,50-130,00 10,43 6,72 4,71 

14 130,00-136,50 11,01 7,15 5,14 

15 136,50-143,00 12,44 8,29 6,14 

16 143,00-149,50 13,87 9,29 7,15 

17 149,50-156,00 14,72 9,86 7,72 

18 156,00-162,50 16,44 11,01 8.86 

1' 162,50-169,00 17,58 11,72 9,29 
20 169,00-175,50 19,44 13,01 10,43 
21 175,50-182,00 20,59 13,72 11,01 
22 182,00-188,50 22,45 15,01 12,29 
23 188,50-195,00 25,02 16,73 13,01 
24 195,00-201 ,50 26,16 17,44 13,72 
25 201,50-208,00 28,88 19,30 15,01 
1.6 208,00-214,: 30,45 20,30 15,87 
27 214,50-221 , 33,17 22,16 17,44 
28 221,00-227,50 34,74 23,16 18,30 
29 227 ,50-2.,4, 00 37,89 25,31 19,3(' 
30 234,00-240,50 39,61 26,45 21,16 
31 240,50-247,00 42,61 28,45 22,16 
32 247 ,00-253,50 45,90 30,60 24,31 
33 253,50-260,00 47,33 31,60 25,31 
34 260,00-266,50 50,62 33,74 26,45 
35 266,50-273,00 52,05 34,74 28,45 
36 273,00-279,50 55,34 36,89 29,45 
37 279,50-286,00 57,05 38,03 31 ,60 
38 286,00-292,50 60,06 40,04 32,74 
39 292,50-299,00 61,77 41,18 33,74 
40 299,00-305,50 64,92 43,3.? 35,89 
41 305,50-312,00 68,21 45,33 36,89 
42 312,00-318,50 69,64 46,47 39.03 
43 318,50-325,00 72,64 48,47 40,04 

::,: 44 325,00-331,50 74,36 49,62 41,18 ., 
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4,29 2,57 
5,14 3,43 
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8,29 5,72 3,00 
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9,29 7,15 3,86 
9,86 7,72 4,29 f 1,43 

11,01 8,29 4,71 1,85 
11,72 8,86 5,14 2,00 
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14,30 10,43 6,14 2,57 
15,01 11,01 6,72 3,00 
15,87 11,72 7,15 3,28 
16,73 12,29 7,72 3,43 
18,30 13,72 8,00 3,86 
19,30 14,30 8,29 4,00 
20,30 15,01 8,86 4,29 
21,16 15,87 9,29 4,43 
23,16 16,73 9,86 4,71 
24,31 17,44 10,43 5,14 
25,31 18,30 11,01 5,43 
26,45 19,30 11,29 5,72 
28,45 20,30 11 ,72 6,1 4 
29,45 21,16 12,29 6,43 
30,60 22,16 13,01 6,72 
31,60 24,31 13,72 6,86 
33,74 25,31 14,30 7,15 
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SNk Die Lohnstcucr betrigt 

"'-' De loonbcluting bcdrugt 

Stcucrgruppc Ill Nr. 
Mon..ulOM Stcucrgruppc Stcucrgruppe Groep Ill 

No. - I a 1 2 3 ...., .. "" Groep I Groep a Kind Kinder Kinder _ ... 
""m""' kind kindcrco kindcrCII.._ 

4S f 331,50-338,00, ( 75,93 f S0,62 r 43,32 ( 34,74 ( 26,45 
46 338,00-351,00 77,36 S1,62 45,33 36,89 27,45 
47 351,00-364,00 82,36 54,91 48,47 39,03 30,60 
48 364,00-377,00 87,08 58,05 50,62 42,18 32,74 
49 377,00-390,00 %,52 64,3S 51,62 44,33 34,74 
50 390,00-403,00 101,24 67,49 54,91 47,47 36,89 
51 403,00-416,00 105,'96 70,64 58,05 49,62 39,03 
52 416,00-429,00 110,68 73,78 61,20 52,76 41,18 
53 429,00-442,00 115,54 77,07 64,35 54,91 44,33 
54 _442,00-455,00 120,26 80,22 67,49 56,05 46,47 
55 455,00-468,00 124,98 83,36 70,64 58,05 48,47 
56 468,00-481,00 129,70 86,51 74,78 62,20 50,62 
57 481,00-494,00 134,42 89,66 77,07 64,35 51,62 
58 494,00-507,00 139,13 92,80 80,22 67,49 54,91 
59 507,00-520,00 143,85 95,95 83,36 70,64 58,05 
60 520,00-533,00 148,57 99.09 86,51 73,78 61,20 
61 533,00-546,00 153,58 102,38 89,66 77,07 64,35 
62 546,00-559,00 158,30 105,53 92,80 80,22 67,49 

' 63 559,00-572,00 163,02 108,68 95,95 83,36 70,64 
64 572,00-585,00 167,73 111,82 99,09 86,51 73,78 
65 585,00-611,00 172,45 114,97 105,53 92,80 80,22 
66 611 ,00-637,00 182,32 121,55 111,82 99,09 86,51 
67 637,00-663,00 192,33 128,27 114,97 105,53 92,80 
68 663,00-689,00 203,06 135,42 121,55 111 ,82 99,09 
69 689,00-715,00 212,92 141 ,99 128,27 114,97 105,53 
70 715,00-741,00 223,22 148,86 135,42 121,55 111,82 
71 741,00-767,00 233,51 155,72 141,99 128,27 114,97 
72 767,00-793,00 243,81 162,59 148,86 135,42 121,55 
73 793,00-819,00 254,11 169,45 155,72 141 ,99 128,27 
74 819,00-845,00 264,40 176,31 162,59 148,86 135,42 
15 845,00-871,00 274,98 183,32 169,45 155,72 141,99 
76 871,00-897 ,00 298,72 199,19 183,32 169,45 155,72 
77 897,00-923,00 311,16 207,49 191,04 176,31 162,59 
78 923,00-949,00 323,60 215,78 199,19 183,32 169,45 
79 949,00-975,00 335,90 223,93 207,49 191,04 176,31 
80 975,00-1001,00 348,34 232,23 215,78 199,19 183,32 

mchr ab 1001,00 35% 24% 22 % 20% 19% me« d,a 

I 
Bci cincrn Arbcitnchmer mit KJndcn:rmisdgung fut mehr als 10 Kinder wird LohnstcUCr oicht ttbobcn. 
Ten u.azicn van cen wcrk.ncmer, wim kindenfuck wordt tocgest:aaa. voor m6& dan 10 kiodcrcn. 
wordt de loonbclast10g oiet gcbcvec. 
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4 s 6 7 
Kinder Kinder Kinder Kinder 

kindcrcn kindercn kindcren kindercn 

( 15101 ( 7,72 f 2,14 
15,87 8,29 2,57 
18,30 9,86 3,86 
20,30 11,01 4,71 
22,16 12,29 5,72 
24,31 13,72 6,72 f 1,43 
26,45 1S,01 7,72 ' 2,04 
28,45 16,73 8,86 3,00 
31,60 19,30 10,43 4,29 
33,74 21,16 11,72 5,14 
35,89 23,16 13,01 6,14 
39,03 26,45 15,01 7,72 
40,04 27,45 15,87 8,29 
43,32 30,60 18,30 9,86 
46,47 33,74 ' 21,16 11,72 
49,62 36,89 24,31 13,72 
51,62 40,04 27,45 15,87 
54,91 43,32 J0,60 18,30 

58,05 46,47 33,74 21,16 
61,20 49,62 36,89 24,31 
67,49 54,91 42,18 29,45 
73,78 61,20 48,47 35,89 
80,22 67,49 54,91 43,32 
86,51 73,78 61,20 49,62 
92,80 80,22 67,49 54,91 
99.09 86,51 73,78 61,20 

105,53 92,80 80,22 67,49 
111,82 99,09 86,51 73,78 
114,97 105,53 92,80 80,22 
121,55 111 ,82 99,09 86,51 
128,27 114,97 105,53 92,80 
141,99 128,27 114,97 102,38 
148,86 135,42 121 ,55 108,68 
155,72 141,99 128,27 114,97 
162,59 148,86 135,42 121,55 
169,45 155,72 141,99 128,27 

17 % 16 % 15 % 13% 
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( 2,14 
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5,14 
6,72 f 1,43 
8,29 2,57 
9,86 3,86 
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Artikel 2. 

Dit besluit treedt in wetting op den dag 
zijner afkondiging. 

's..Gravenhage, I6 Juli I942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. F., H. POSTMA. 

(Uitgeg. 4 Augustus z94z.) 

S. S.407 

zo Augustus z94z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financien, houdende wijziging van 
het Besluit op de Commissarissenbelas
ting I94I. 

Op grond van § I der Verordening No. 
23/I940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: · 

Artikel I, 

Het Besluit op de Commissarissenbelas
ting I941 (No. 106) wordt als volgt gewij
zigd: 

I. 
In artikel 1, eerste lid, warden de woorden 

,,lichamen, vallende onder artikel 1 van het 
Besluit op de Winstbelasting 1940 (No. 83/ 
I940)" vervangen door de woorden ,,binnen
landsche belastingplichtigen, genoemd in ar
tikel 2 van het Besluit op de Vennootschaps
belasting 1942 (No. 51) - hiema aan te 
duiden als lichamen - ". 

II. 
Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
,,Voor de heffing van de loonbelasting, de 

inkomstenbelasting en de vennootschapsbe
lasting van den commissaris wordt slechts in 
aanmerking genomen het bedrag, dat na de 
inhouding wegens de commissarissenbelas
ting overblijft." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 4 Mei 1942. 

's-Gravenhage, 10 Augustus 1942. 

Wnd. S.-G. v. h . Dep. v. F., H. POSTMA. 

(Uitgeg. z5 Augustus z94z.) 

S. S.40 8 

z3 September z94z. BESLUIT van den Se
cretaris~Generaal van het Departement 
van Financien, van den Secretaris-Ge
neraal voor Bijzondere Economische Za
ken en van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie betreffen
de de aangifte en inlevering van wa-ar
depapieren. 

Op grand van § I der Verordening No. 
23/i940 en in oveerenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

66 

Artikel 1. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien is bevoegd aan 
personen de verplichting op te leggen, aan
deelen en andere waardepapieren, welke geen 
vaste rente dragen, binnen een door hem te 
bepalen termijn bij een door hem aan te wij
zen instantie aan te geven, voor zoover zij 
deze waardepapieren na JI D ecember 1941 
hebben verworven. Hij is bevoegd aan een 
p~rsoon, die een waardepapier ingevolge den 
vorigen volzin heeft aangegeven, de verplich
ting op te leggen van de vervreemding van 
dit waardepapier binnen een door hem te be
palen termijn bij een door hem aan te wijzen 
instantie aangifte te doen. 

(2) De Secretaris-Generaal is bevoegd 
aan den eigenaar van een ingevolge het vo
rige lid aangegeven waardepapier de ver
plichting op te leggen of te doen opleggen, 
dit waardepapier op door hem v.ast te stellen 
voorwaarden te vervreemden en de u · t die 
vervreemding voortvloeiende opbrengst op 
een door hem te bepalen wijze te beleggen. 

Artikel 2. 

D e Secretaris- Generaal voor Bijzondere 
Economische Zaken is bevoegd aan crediet
instelling.en in den zin van artikel 1, onder 
2, van het Besluit No. 225/I941 betreffende 
het bank- en credietw.ezen de verplichting op 
te leggen, de door haar na 31 December 1941 
aan anderen dan credietinstellingen afgege
ven waardepapieren in den zin van artikel 
1, eerste lid, binnen een door hem te bepa!en 
termijn bij een door hem aan te wijzen in
stantie aan te geven. Hij is bevoegd van de 
credietinstellingen alle inlichtingen te ver
langen, welke hij in verband met de uitvoe
ring van en de controle op de aangifte inge
volge artikel 1 noodzakelijk acht. 

Artikel 3. 
(1) Hij die opzettelijk in strijd handelt 

met een hem op grand van de artikelen 1 of 
2 opgelegde verplichting, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en 
met geldboete tot een onbeperkt bedrag of 
met een van deze straffen. De geldboete be
draagt ten minste anderhalf maal, in geval 
van paging ten minste de helft van de waar
de, welke het waardepapier, waarop het 
strafbare feit betrekking heeft , ten tijde van 
het begaan van het strafbare feit heeft ge
had. 

(2) Hij die door schuld in strijd handelt 
met een hem op grond van de artikelen I of 
2 opge!egde verplichting, wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste honderdduizend 
gulden. 

(3) Indien een bij het eerste of tweede 
lid strafbaar gesteld feit wordt begaan door . 
of vanwege een rechtspersoon, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen hem, die tot het feit opdracht 
heeft gegeven of bij het verboden handelen 
of het nalaten de feitelijke leiding heeft ge
had. 

(4) De bij het eerste en tweede lid straf
baar gestelde feiten zijn misdrijven. 
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Artikel 4. 
(1) Over alle strafbare feiten, waartegen 

in dit besluit straf is bedreigd, oordeelt in 
eersten aanleg bij uitsluiting de economische 
rechter overeenkomstig de bepalingen van 
het Besluit No. 71/1941 met betrekking tot 
de berechting van strafzaken, rakende het 
economische !even, zooals gewijzigd bij het 
Besluit No. 92/1942. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie is bevoegd te bepa
len, dat de berechting geschiedt door den 
economischen rechter bij een bepaalde arron
dissements-rechtbank. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 23 September 1942. 
Wnd. S.-G. Dep. v. F., 

M. ROST VAN TONNINGEN. 

S.-G. voor Bijzondere Ee-0nomische Zaken, 
M. ROST VAN ToNNINGEN. 

S.-G. Dep. v. justitie, SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 25 Sept. 194:1.) 

S. S.600. 

20 Maart 1942. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van sinaasappelen). 

Ingevolge Artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeenstem
ming met de§§ 2 en 3 der Verordening No. 
3 /1940 van·den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Sinaasappelen worden aangewezen als dis
tributiegoederen in den zin van artikel 4 der 
Distributiewet 1939. 

Artikel 2 . 

De voor de uitvoering van artikel 1 noodige 
voorschriften worden door den Secretaris
Generaal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking tieed in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 20 Maart 1942. · 

S.-G. Dep. v. H., N . en S., H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 25 Maart 194:1.) 

S. S,601. 

13 April 1942. BESCHIKKING van de 
Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij, houdende buitenwerkingstelling 
van de Transportkostenbeschikking. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940, gelet op artikel 2 van het Besluit No. 
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218/1940 in zake de benoeming van een Ge
machtigde voor de Prijzen en in overeenstem
ming met de .§§ 2 en 3 der Verordening No. 
3 /1940 van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

De Transportkostenbeschiking No. 66/1940 
treedt buiten werking. 

Artikel 2. 

Deze beschikking treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 13 April 1942. 

S.-G. Dep. v. H., N . en S ., H . M.HIRSCHFELD. 

S .-G. Dep. v. L. en V., H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 15 April 1942.) 

S. S,602 

12 September 1942. TWEEDE BESLUIT 
van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van den Secretaris
Generaal voor Bijzondere Economische 
Zaken, houdende aanvulling van het 
Besluit No. 206/1940 betreffende den 
opbouw van een zelfstandige organisa
tie ter ontwikkeling van het bedrijfs
leven. 

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

Artikel 1 . 

In het Besluit No. 206/r940 betreffende 
den opbouw van een zelfstandige organisatie 
ter ontwikkeling van het bedrijfsleven, als 
aangevuld bij Besluit No. 89/1941, wordt na 
artikel 5 een artikel 5a ingevoegd, luidende 
als volgt : 

,,Artikel 5a. 
(1) Voorschriften en maatiegelen, welke 

uitsluitend betrekking hebben op het be
voegdheidsgebied van den Secretaris-Gene
raal voor Bijzondere Economische Zaken, 
vaardigt deze Secretaris-Generaal uit in 
overeenstemming met den Secretads-Gene
raal van het Departement van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart. 

(2) Ten aanzien van de op grond van lid 
1 uitgevaardigde uitvoeringsvoorschriften en 
beschikkingen is het bepaalde bij artikel 3 
van overeenkomstige toepassing." 

Artikel 2 . 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 12 September 1942. 
s.-G. Dep. v. H. , N. enS., H.M.HIRSCHFELO. 

S.-G. voor Bijzondere Economische Zaken, 
M . ROST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg. 20 October 1942.) 
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S. S.703 

7 Juli z942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij , houdende wijzi
ging en aanvulling van bet Organisatie
besluit Voedselvoorziening 1941. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/x 940 van den Rijks
commisaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 

1941 (No. 69) wordt als volgt gewijzigd en 
aangevuld : 

I. 
(1) In artikel 2, lid 2, warden de woorde11 

,,bedrijfsorganisaties, onderbedrijfsorganisa
ties, vakorganisaties" vervangen door de 
woorden ,,hoofdbedrij fschappen, bedrijf
schappen, vakorganisaties, bedrijfsgroepen , 
onderbedrij fsgroepen". 

(2) In artikel 2, leden 3 en 4, warden 
1) de woorden ,,bedrijfsorganisaties en 

onderbedrijfsorganisaties" telkenmale ver
vangen door de woorden ,,hoofdbedrijfschap
pen en bedrijfschappen"; 

2) na bet woord ,,vakorganisaties" tel
kenmale de woorden ,, , bedrijfsgroepen, on
derbedrijfsgroepen" ingevoegd. 

II. 
(1) In artikel 4, lid 1, warden voor het 

woord ,,vakgroepen" de woorden ,,bedrij fs
groepen, onderbedrij fsgroepen," ingevoegd. 

(2) In artikel 4, lid 2, wordt het woord 
,,Deze" vervangen door het woord ,,De". 

III. 
In artikel 5, lid 1, warden voor het woord 

,,vakgroepen" de woorden ,,bedrijfsgroepen, 
onderbedrijfsgroepen," ingevoegd. 

IV. 
In artikel II, lid 3, wordt het woord ,,be

drijfsgroepen" vervangen door de woorden 
,,hoofdbe_drijfschappen en ·bedrijfschappen". 

V. 
In artikel 14, lid 1, worden de woorden 

,,bedrijfsorganisaties of onderbedrijfsorgani
saties" vervangen door de woorden ,,hoofdbe
drijfschappen of bedrijfschappen". 

VI. 
In artikel 2 7 worden de woorden ,,bedrijfs

organisaties en onderbedrijfsorganisaties" teL 
kenmale vervangen door de woorden ,,hoofd
bedrijfschappen en bedrijfschappen". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondigi:ng. 

's-Gravenhage, 7 Juli 1942. 
S.-G. Dep. v. L. en V ., H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. z3 Juli z94.:i .) 
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S. S.704 

z September z942. TWEEDE BESCHIK
KING van den Secretaris-Generaal van 
bet Departement van Landbouw en Vis
scherij ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van melk) . 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeenstem
ming met de .§§ 2 en 3 van de Verordening 
No. 3/x 940 van den R ijkscommissaris voor 

. het bezette Nederlandsche gebied wordt be
• paald: 

Artikel 1. 
Al dan niet afgeroomde melk, al dan niet 

aangezuurd, in den zin van het Melkbesluit 
(Staatsblad 1929, No. 43) , kamemelk in den 

' zin van dat besluit en alle uit al dan niet af
geroomde melk of kamemelk al dan niet on

. der toevoeging van andere stoffen bereide 
vloeibare producten, welke voor menschelijke 

; consumptie bestemd zijn, worden aangewe
zen als distributiegoederen in den zin van 
artikel 4 van de Distributiewet 193 9. 

Artikel 2 . 

(1) De Beschikking No. 75'1941 ingevol
ge de Distributiewet 1939 (distributie van 
melk), zooals deze is gewijzigd bij de Be

. schikking van 20 Februari 1912 (Nederland
sche Staatscourant No. 36) , wordt ingetrok
ken. 

(2) De voorschriften, uitgevaardigd kracb
tens de in het eerste lid bedoelde beschik
king, worden beschouwd als voorschriften, 
uitgevaardigd krachte118' deze beschikking. 

Artikel 3. 
De voor de uitvoering van de artikelen 1 en 

2 noodige voorschriften worden door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij vastgesteld. 

Artikel 4. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's- Gravenhage, 1 September 1942. 

S .-G. Dep. v. L. en V ., H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 4 Sept. z942.) 

S. S.705 

8 September z94.:i. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Landbouw en Visscherij, van Fi
nancien, van Justitie en van Binnenland
sche Zaken, houdende wijziging van het 
Besluit No. 21g/1940, houdende regelen 
met betrekking tot het vervreemden van 
landbouwgronden. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en van artikel 2 van het Besluit No. 
218/x940 in zake de benoeming van een Ge
machtigde voor de Prijzen, alsmede in over
eenstemrning met de §§ 2 en 3 der Verorde
ning No. 3/x940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald: 
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Artikel x. 

Het Besluit No. 219/1940 houdende regelen 
met betrekking tot het vervreemden van 
landbouwgronden, wordt als volgt gewijzigd: 

I. 
In het opschrift worden de woorden ,,het 

vervreemden" vervangen door de woorden 
,,rechtshandelingen ten aanzien". 

II. 
Artikel 1 wordt gelezen als volgt: 

,,Dit besluit verstaat onder: 
1) ,,land": land, waarop eenige vorm van 

bodemcultuur als bedrijf wordt uitgeoefend, 
met de daarbij behoorende gebouwen. Onder 
land worden mede verstaan alle gebouwen, 
welke voor landbouwdoeleinden zijn ingericht 
en dienen tot uitoefening van het landbouw
bedrijf: 

2) ,,landgebruiker": dengene, die recht
streeks en zonder tusschenpersoon de leiding 
van het bedrijf heeft of zal hebben." 

III. 
(1) Artikel 2, eerste lid, wordt gele2en 

als volgt: . 
,,Een overeenkomst, waarbij onder bezwa

renden titel of bij schenking onder de leven
den: 

1) land wordt overgedragen of 
2) een zakelijk recht van erfpacht, op

stal, beklemming, vruchtgebruik, gebruik of 
bewoning op land wordt gevestigd of gewij
zigd of waarbij een zoodanig recht wordt 
overgedragen, heeft geen rechtskracht zonder 
voorafgaande schriftelijke verklaring van de 
Grondkamer, waaruit blijkt, dat tegen de 
tegenprestatie en de overeengekomen voor
waarden alsmede tegen den verkrijger geen 
bezwaar bestaat en dat de algemeene en bij
zondere landbouwbedrijfsbelangen niet wor
den geschaad." 

(2) Artikel 2, derde lid, wordt gelezen 
als volgt: 

,,Ten aanzien van executorialen verkoop 
en anderen verkoop in het openbaar is het 
bepaalde bij artikel 3 van toepassing." 

IV. · 
De artikelen 3 en 4 worden vervangen door 

de volgende artikelen 3 tot en met 4e: 

,,Artikel 3. 
(1) Executoriale verkoop en andere ver

koop in het openbaar van land en van een 
zakelijk recht, als bedoeld in artikel 2, 
eerste lid, onder 2, hebben geen rechts
kracht zonder voorafgaande schriftelijke ver
klaring van de Grondkamer, waaruit blijkt, 
dat tegen de veilingsvoorwaarden geen be
zwaar bestaat en dat de algemeene en bij
zondere landbouwbedrijfsbelangen niet wor
den geschaad. 

(2) De veilingsvoorwaarden, als bedoeld 
in bet vorige lid, dienen in te houden: 

1) den minimum en maximum verkoop
prijs, door de Grondkamer vastgesteld met 
inachtneming van bet bepaalde bij artikel 2, 
tweede lid; 
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2) de bepaling, dat uitsluitend door land
gebruikers aan de veiling mag worden deel
genomen. 

Artikel 4. 
(1) Scheiding van een nalatenschap of 

van een andere onverdeeldheid, waarbij land 
of een zakelijk recht, als bedoeld in artikel 2, 

eerste lid, onder 2, wordt toebedeeld, kan 
slechts bij notarieele akte geschieden. 

(2) De scheiding heeft geen rechtskracht, 
· zoolang de Grondkamer niet een schriftelijke 
verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven. 

Artikel 4a. 
(1) Het verzoek tot afgifte van de ver

klaring van geen bezwaar, als bedoeld in 
artikel 4, wordt door den notaris bij aange
teekend schrijven ingediend. 

(2) De verklaring wordt afgegeven tenzij: 
x) aan het land of aan bet recht een hoo

gere waarde wordt toegekend dan de prijs, 
welke overeenkomstig bet bepaalde bij arti
kel 2, bij vestiging, wijziging of overdracht 
had kunnen worden bedongen, of de overige 
baten en schulden, waarop de scheiding be
trekking heeft, kennelijk onjuist zijn gewaar
deerd; 

2) bet land of bet recht wordt gesplitst 
en de algemeene of bijzondere landbouwbe
drijfsbelangen zich tegen deze splitsing ver
zetten; 

3) bet land of bet recht geheel of gedeel
telijk wordt toebedeeld aan een niet-landge
bruiker en oncfer de overige deelgerechtigden 
zich een of meer landgebruikers bevinden, 
genegen en in staat zelf het land te exploi
teeren, terwijl een scheiding, waarbij bet aan 
hen wordt toebedeeld, zonder nadeel voor de 
overige deelgerechtigden tot stand kan ko
men. 

(3) De verklaring wordt geacht te zijn 
afgegeven, indien de Grondkamer niet bin
nen dertig dagen na verzending van bet ver-

- zoek door den notaris heeft verklaard, dat bij 
haar bezwaar bestaat. 

Artikel 4b. 
(1) Een boedelverdeeling in den zin van 

artikel n67 van bet Burgerlijk Wetboek, 
waarbij land of een zakelijk recht, als bedoeld 
in artikel 2, eerste lid, onder 2, wordt toebe
deeld, heeft geen rechtskracht, zoolang de 
Grondkamer niet een schriftelijke verklaring 
van geen bezwaar heeft afgegeven. 

(2) Hetzelfde geldt ten aanzien van een 
testamentaire beschikking, ingevolge welke 
land of een zakelijk recht, als bedoeld in arti
kel 2, eerste lid, onder 2, wordt gesplitst. 

(3) Het verzoek tot afgifte van de ver
klaring van geen bezwaar wordt door een 
notaris bij aangeteekend schrijven ingediend; 
het verzciek kan eveneens na bet openvallen 
der nalatenschap geschieden. 

(4) De verklaring wordt afgegeven tenzij: 
1) bij een boedelverdeeling een der ge

vallen aanwezig is, vermeld in artikel 4a, 
tweede lid, onder 2 of 3; 

2) bij een testamentaire beschikking bet 
geval, vermeld in artikel 4a, tweede lid, on
der 2, aanwezig is. 
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(3) Artikel 4a, derde lid, is van overeen
komstige toepassing. 

Artikel 4c. 
In bijzondere gevallen kan de Secretaris

Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij, na overleg met de Grond
kamer, met den Boerenleider en, voor zoover 
het den prijs betreft, met den Gemachtigde 
voor de Prijzen, ook met afwijking van het 
in de artikelen 2, 3, 4a en 4b bepaalde, in 
plaats van de Grondkamer een verklaring 
van geen bezwaar afgeven. 

Artikel 4d. 
( 1) De overschrijving in de daarvoor be

stemde registers van: 
1) een akte van overdracht van onroe

rend goed of van vestiging, wijziging of over
dracht van een zakelijk recht, als bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, onder 2; 

2) een akte van scheiding van een nala
tenschap of van een andere onverdeeldheid 
of een boedelverdeeling, als bedoeld in arti
kel rr67 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij 
onroerend goed of een zakelijk recht, als be
doeld in artikel 2, eerste lid, onder 2, wordt 
toebedeeld; 

3) een testamentaire beschikking, waar
bij onroerend goed of een zakelijk recht, als 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder 2, wordt 
~splitst, of van een akte, welke aan zooda
liige rechtshandeling uitvoering geeft, 
wordt geweigerd, tenzij een verklaring, als 
bedoeld in de artikelen 2, 3, 4, 4b of 4c, is 
overgelegd dan wel uit een verklaring van 
de Grondkamer of van het Prijzenbureau 
blijkt, dat ten aanzien van het onroerend 
goed of het recht de bepalingen van dit be
sluit niet van toepassing zijn. In de gevallen, 
als bedoeld onder 2 en 3, wordt de over
schrijving ook dan niet geweigerd, indien uit 
een notarieele verklaring blijkt, dat door de 
Grondkamer niet tijdig een op de artikelen 
4a of 4b gegrond bezwaar is gemaakt. 

(2) In de openbare registers wordt aan
geteekend, dat de verklaring is overgelegd. 

Artikel 4e. 
~) Van afwijzende beslissingen van de 

Grondkamer kan hooger beroep worden inge
steld bij de Centrale Grondkamer. 

(2) D e artikelen 54 en 55 van het P acht
besluit (No. 215/r941) zijn van toepassing." 

V. 
Artikel 5, eerstc lid, eerste volzin, wordt 

gelezen als volgt: 
,,Hij d ie in strijd met het bepaalde in de 

artikelen 2 en 3 land overdraagt of een zake
lijk recht vestigt, wijzigt of overdraagt, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste een 
jaar of met geldboete van ten hoogste twin
tig duizend gulden." 

VI. 
.Artikel 6 wordt gelezen als volgt: 
,,Bij onteigening ten algemeenen nutte of 

vordering in eigendom van land of van een 
zakelijk recht, als bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, onder 2, stelt de Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Landbouw en Vissche-
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rij, in overeenstemming met den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken en met inachtneming van 
het bepaalde bij de artikelen 2, tweede lid, 
onder 1, en 4c, het bedrag vast, hetwelk bij 
de berekening van de schadeloosstelling ten 
hoogste als prijs van de onteigende of gevor
derde zaak mag worden in aanmerking ge
nomen." 

VII. 
Artikel 7 wordt gelezen als volgt: 
,,(1) De Secretaris-Generaal van het D e

partement van Landbouw en Visscherij vaar
digt, voor zoover het den prijs betreft in over
eenstemming met den Gemachtigde voor de 

. Prijzen, deter uitvoering van dit besluit noo
dige voorschriften en voor de Grondkamers 
bindende algemeene richtlijnen uit. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie kan bepalen, dat de 
werkzaamheden, waartoe ingevolge dit be
sluit de notarissen bevoegd zijn, geheel of 
gedeeltelijk eveneens door andere, bepaal
delijk door hem aan te wijzen personen kun
nen worden uitgeoefend." 

Artikel 2 . 

(1) Dit besluit treedt in werking op den 
derden dag na dien zijner afkondiging, 
. (2) Het is niet van toepassing ten aan
zien van rechtshandelingen, welke v66r den 
dag van inwerkingtreding een zekere dag
teekening hadden, alsmede ten aanzien van 
overschrijvingen, welke ter uitvoering van 
dergelijke rechtshandelingen plaats hebben. 

's-Gravenhage, 8 September 1942. 
S .-G. D ep. v. L . en V ., H. M . H IRSCHFELD. 

Wnd, S.-G. Dep. v. F., H . POSTMA. 

S.-G. Dep. v. Justitie, SCHRIEKE. 

S .-G. Dep. v. B. Z., FREDERIKS. 

(Uitgeg. 19 September 1942.) 

S. S.804 

a7 April r942. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, houdende wijziging van 
het Besluit No. 201/1941 (Tweede Uit
voeringsbesluit ingevolge het Zieken
fondsenbesluit). 

Op grond van artikel rr, lid 5, van het Zie
kenfondsenbesluit (No. 160/1941) en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 van de Veror
dening No. 3/x940 van d en Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald: Artikel 1. 

In artikel 36, tweede lid, van het Besluit 
No. 201/1941 (Tweede Uitvoeringsbesluit in
gevolge het Ziekenfondsenbesluit) wordt in 
plaats van ,,30 Juni 1942" gelezen ,,31 D e
cember 1942". Artikel 2_ 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 27 April 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v. S. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. a3 Mei r94a.) 
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S. S.806 

3 Juli z942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van So
ciale Zaken, houdende wijziging van het 
Besluit No. u7/1941 (Derde Uitvoe
ringsbesluit ingevolge het Ziekenfond
senbesluit). 

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

Artikel r. 

In artikel 13 van het Besluit No. ·217/1941 
(Derde Uitvoeringsbesluit ingevolge het Zie
kenfondsenbesluit) worden de woorden ,,1 

Juli 1942" telkenmale vervangen door de 
woorden ,.1 Januari 1943" . In den Duitschen 
tekst worden voorts de woorden ,,30. Juni 
1942" vervangen door de woorden ,,31 . De
zember 1942". 

Artikel 2 . 

Dit b esluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging met terugwerkende J,cracht 
t ot 30 Juni 1942. 

's-Gravenhage, 3 Juli 1942. 
Wnd. S .-G. v . h. Dep. v. S. Z. , VET<WEY. 

(Uitgeg. z3 Juli z942.) 

S. S,807 

9 Juli z942. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van So
ciale Zaken, houdende wijziging en aan
vulling van het Besluit No. 167/1940 be
treffende de berekening van keurloonen 
bij aanwijzing van centrale slachtplaat
sen. 

Op grond van § 1 der Verordehing No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
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en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

Artikel 1 van het Besluit No. 167/1940 be
treffende de berekening van keurloonen bij 
aanwijzing van centrale slachtplaatsen wordt 
als volgt gewijzigd ~n aangevuld : 

I. 
Onder 1 worden de woorden ,,artikel 1 van 

het Slachtverbod 1940 Varkens II (Neder
landsche Staatscourant No. 179 A) " vervan
gen door de woorden ,,artikel 53 van de Vee
en Vleeschverordening 1942 1 (Voedselvoor
zieningsblad 1941, No. 1)". 

II. 
Onder 2 worden na het woord ,,'s-Graven

hage," de woorden ,,of door het Bedrijfschap2 
voor Vee en Vleesch" ingevoegd. 

Artikel 2 . 

Het Besluit van 25 September 1941 be
treffende de verrekening van keurloonen bij 
aanwij'zing van centrale slachtplaatsen (Ne
derlandsche Staatscourant 1941, No. 198) 
treedt buiten werking. · 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 1 Januari 1942. 

's-Gravenhage, 9 Juli 1942. 
Wnd. S.-G. v. h. Dep. v . ·s. Z., VERWEY. 

(Uitgeg. 23 Juli z942.) 

1 In het Verordeningenblad (No. 82/1942) 
staat ten onrechte ,,1941"; dit wordt hier ver
beterd in ,,1942". 

2 In het Verordeningenblad (No. 82/1942) 
staat ten onrcchte ,,de Beroepsorganisatie'~; 
dit wordt hier verbeterd in ,,het Bedrijf
schap". 
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s. s.210 

z5 October z942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie ter vergemakkelijking van 
de inning van kleine geldvorderingen. 
(Zie Verordeningenblad 1942 Afl. 30 
No. 124.) 

S. S.211 

z3 October z942. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Justitie en van Binnenlandsche 
Zaken betreffende uitbreiding van de 
bevoegdheden van de politie. (Zie Ver
ordeningenblad 1942 Afl. 30 No. 123.) 

s. s.212 

6 November z942. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie en van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming be
treffende bescherming van de jeugd. 
(Zie Verordeningen'blad 1942 Afl. 31 
No. 132.) 

S. S.213 

z7 November 1942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende den voorlich
tingsarbeid in strafzaken en de reclas
seering (Reclasseeringsbesluit 1942). 
(Zie Verordeningenblad 1942 Afl. 31 
No. 133.) 

S. S.214 

II December z942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende hulpverleening. 
(Zie Verordeningenblad 1942 Afl. 34 
No. 150.) 

S. S,215 

z4 December z942. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie, van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, van Landbouw 
en Visscherij en van Financien en van 
den Gemachtigde voor de Prijzen be
treffende het beheer en de bestemming 
van verbeurdverklaarde en ter ver
beurdverklaring in beslag genomen 
voorwerpen (Besluit verbeurdverklaar
de en in beslag genomen voorwerpen). 
(Zie Verordeningenblad 1942 Afl. 32 
No. 142.) 

S. S.355 

z7 October z942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming, houdende wijziging 

72 

der Hoogeronderwijswet ender Wet van 
15 December i917 (Staatsblad No. 700) 
tot regeling van het Hooger Landbouw 
Onderwijs. (Zie Verordeningenblad 1942 
Afl . 29 No. n8.) 

S. S.356 

z3 November z942. INSTRUCTIE van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming, houdende wijzi
ging en aanvulling van het Besluit No. 
73/1941 betreffende benoeming en ont
slag van onderwijzend personeel aan 
gemeentelijke en bijzondere scholen. 
(Zie Verordeningenblad 1942 Afl. 30 
No. 125.) 

S. S.376 

27 November z942. BESLUIT van den Se-
,, cretaris-Generaal van het Departement 

van Volksvoorlichting en Kunsten be
treffende he~ tentoonstellingswezen. 
(Zie Verordeningenblad 1942 Afl. 31 
No. 134.) 

S. S.489 

2z October z942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financien, houdende wijziging van 
het Besluit op de Inkomstenbelasting 
1941. (Zie Verordeningenblad 1942 Afl. 
30 No. 127.) 

S. S.410 

30 October z942. DERDE BESLUIT van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien, houdende wijzi
ging en aanvulling van het Besluit op 
de Loonbelasting 1940. (Zie Verord~ 
ningenblad 1942 Afl. 30 No. 128.) 

S. S.411 

I4 November z942. · BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal .van de Departe
menten van Financien, van Binnenland
sche Zaken, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij, houdende wijziging van het Be
sluit op de bezettingschaden. (Zie Ver
ordeningenblad 1942 Afl. 30 No. 126.) 

S, S.603 

z6 November z942. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, houdende wijziging van 
de Beschikking No. 157/1940 betreffende 
het beheer van banden. (Zie Verorde
ningenblad 1942 Afl. 32 No. 143.) 
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S, S,604 

7 December x942. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributie
wet 1939 (distributie van butaan en 
propaan). (Zie Verordeningenblad 1942 
Afl. 32 No. 144.) 

S. S.706 

:18 October x942. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het De
partement van Landbouw en Visscherij 
ingevolge de Distributiewet 1939 (dis
tributie van melksuiker, gecondenseerde 
kamemelk en dergelijke melkproduc
ten). (Zie Verordeningenblad 1942 Afl. 
29 No. u9.) 

S. S.707 

x December x942. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het De,. 
partement van Landbouw en Visscherij 
ingevolge de Distributiewet 1939 (dis
tributie van zuidvruchten). (Zie Veror
deningenblad 1942 Afl. 32 No. 146.) 

S. S.814 

30 October x942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken tot handhaving van 
het loon- en salarispeil. (Zie Verorde
ningenblad 1942 Afl. 29 No. 120.) 

S. S.815 

:z6 November x942. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe,. 
menten van Sociale Zaken en van Fi
nancien tot wijziging van het Besluit op 
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de Vereveningsheffing 1941, van het 
Besluit No. 159/1Q41 betreffende tijde
lijke verhooging van bepaalde sociale 
verzekeringsrenten met een bijzonderen 
toeslag, van het Besluit No. 109/1942 
tot wijziging der Ziektewet en van het 
'Besluit No. u3/1942 betreffende uit
keeringen bij bevalling aan niet ver
plicht verzekerde arbeiders en arbeid
sters in den zin der Ziektewet. (Zie 
Verordeningenblad 1942 Afl. 34No. 151.) 

S. S.816 

30 November x942. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, houdende wijziging 
en aanvulling van het Besluit No. 82/ 
1940 betreffende de inenting tegen ty
phus en paratyphus. (Zie Verordenin
genblad 1942 Afl. 31 No. 135.) 

S. S.817 

9 December x942. TWEEDE BESLUIT 
van den Secretaris- Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van het Besluit No. 
201/,941 (Tweede Uitvoeringsbesluit 
ingevolge het Ziekenfondsenbesluit). 
(Zie Verordeningenblad 1942 Afl. 34 
No. 152.) 

S. S,818 

9 December x942. TWEEDE BESLUIT 
van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van het Besluit No. 
n7/I94x (Derde Uitvoeringsbesluit in
gevolge het Ziekenfondsenbesluit). 
(Zie Verordeningenblad 1942 Afl. 34 
No. 153.) 



75 1942 

INHOUD STAATSBLAD 

S.200 24 III 3 S.411 14 XI 72 
S.201 7 IV 4 S.431 16 XII 21 
S.202 9VI 4 S.500 BI 22 
S.203 9 VI 5 S.501 9 III 22 
S.204 17 VI 6 S.502 27 III 23 
S.205 18VII 7 S.503 30V 23 
S.206 25VII 7 S.550 · 20 II 24 
S.207 13 VIII 7 S.551 23 II 25 
S.208 18 VIII 8 S.552 28 IV 25 
S.209 25 VIII 8 S.600 20III 67 
S.210 15 X 72 S.601 13IV 67 
S.211 23X 72 S.602 12IX 67 
S.212 6XI 72 S.603 16. XI 72 
S.213 27 XI 72 S.604 7XII 73 
S.214 11 XII 72 S.616 . 20XII 26 
S.215 14 XII 72 S.700 51 26 
S.300 10 IV 41 S.701 20 III 33 
S.301 22 IV 42 S.702 21 IV 35 
S.302 28 IV 43 S.703 7 VII 68 
S.303 16VII 49 S.704 lIX 68 
S.350 5 III 9 S.705 SIX 68 
S.351 11 III 11 S.706 28X 73 
S.352 '26 VIII 11 S.707 1 XII 73 
S.353 26 VIII 12 S.800 l0II 36 
S.354 15IX 14 S.801 20 II 36 
S.355 27 X 72 S.802 20 II 37 
S.356 13 XI 72 S.803. 14 III 38 
S.375 20VII 49 S.804 27 IV 70 
S.376 27 XI ·72 S.805 29 IV 38 
S.379 20XI 16 S.806 3 VII 71 
S.400 23 II 16 S.807 9VIJ 71 
S.401 18 III 19 S.808 21 VIII 39 
S.402 30 IV 50 S.809 21 VIII 39 
S.403 301V 58 S.811 5IX 39 
S.404 27V 61 S.812 29IX 40 
S.405 13 VI 63 S.814 30 A 73 
S.406 4 VIII 63 S.815 26XI 73 
S.407 10 VIII 66 S.816 30XI 73 
S.408 23 IX 66 S.817 9Xll 73 
S.409 21 A 72 S,818 9XII 73 
S.410 3UX 72 




